
Bir hey'et tarafndan hazrlanmtr.

RESML

NASREDDlN HOCA
FIKRALARI

Ur. Her hakk mahfuzdur

BOLAYIR YAYINEV
Nuruosmaniye Cad. 49-2

STANBUL
1970



NASREDDN HOCA KMDR?

E>u kitapta, en güzel fkralarn toplam bulunduumuz Nas-

reddin Hoca, öhreti çoktan Türk snrlarn am, bütün dün-

yaya yaylm bir halk filozofudur. Onun en büyük meziyeti,

fikirlerini halka güldürerek anlatmas ve bu yolla halkn kalbi-

ne girmeyi becermesidir.

Akehirli olduunu, orada doup büyüdüünü, medrese

tahsillini Konya'da tamamladn, sonra yeniden Akehir'e dö-

nerek hayatnn sonuna kadar orada yaadn ve orada öldü-

ünü biliyoruz. Türbesi de oradadr. Her taraf açk olduu hal-

de kapsnda büyük bir kilit asl bulunduundan, ziyaretine ge-

lenleri de böylece güldürür.

Her büyük adam gibi onun da hayat efsanelere karm
bulunuyor. Bu bakmdan da onun doum tarihini ve hayatnn
tam hikâyesini bilmiyoruz.

Ama bu, onun bütün hametiyle dillerde ve gönüllerde ya-

amasna engel olmuyor.

Bu kitapta okuyacanz bütün fkralarn mutlak surette

merhum Hocaya ait olduunu iddia edecek deiliz. Türk halk

Nasreddin Hocay o kadar çok sever ki, nerede güzel bir fkra

duysa veya yemden yaratsa, çok defa bunu kendisine izafe eder.

Esasnda bunun bir zarar yoktur. Fakat biz, Akehirin bu

büyük evlâdnn fkralarn seçerken, onlarn mümkün mertebe

kendisine ait olmalarna bilhassa dikkat ettik.



Nasreddin Hocann harikulade fkralarnn sadece güldür-meye yaradn sananlar da çok aldanrlar. Hakikatte her f.k-ann içinde derin ve çok manal bir felsefe gizlidir. Bunlardamsan olunun zayf taraflarn kolaylkla buluruz. NasreddinHoca uhunu sanki b
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sparmaldan ,1e onu didik didik ederek her tarafn bize olduâugibi göstermitir. Böylelikle o, bizlere bîr cok ibret dersleri vermtr. Bunlardan faydalanp faydalanmamak bize kalmtr.
Merhum Nasreddin Hocann kadrini Akehirliler cok iyi an-tmlar her yl onu anmak için bir festival tertip etmilerdir
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mem,eketin her lafndan binlerce kii go-r Hocan,» türbesi ziyaret edilerek fatihalar okunur. Fkralar,atl tatl anlatlr. Tabiî bu çok yerinde bir davrantr.

Bu büyük halk filozofunun adm bîr daha sayg i|e anar-ken, kitabmza merhum Hocann vekarna yakmayan/ ken-
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°na ***** fkralar,tabu almadk. Çunku o, hereyden önce zarif bir insand.

Allah gani gani rahmet eylesin !

BOLAYIR YAYINEV
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«DÜMESEYDM DE NECEKTM!»

Nasreddin Hoca merhum, gençliinde ve çocukluunda iyi-

den iyiye haar ve yaramazd. Tabiî gençlik icab bunu ho gör-
mek gerekir. Mahallesinin çocuklar ile oynamaktan pek hola-
nrd. Daha çocukken bir nee kayna olan Nasreddin’i bütün
arkadalar pek severlerdi. Onun hazrcevapl, kendisine so-

rulan her soruya esprilerle dolu cevaplar bulmas, arkadala-
rn gülmekten krar geçirirdi.

Esasnda Hoca merhum ilk öhretini daha bu devirde ka-
zanmaa balamt.

O zamanlar, henüz bisiklet, motosiklet gibi eyler icad edil-

memi olduundan, çocuklar bu zevklerini, daha çok ata, eee
binmek ve bunlan yartrmakla tatmin ederlerdi. Hoca da yi-

ne arkadalar ile oyun oynarken eeini koturmaya balam.
Bir yar yapyorlarm...

Derken eeinden birdenbire dümesin mi?
Eekten dümek beceriksizlik, hattâ ayp sayldndan, ma-

halle arkadalar hemen etrafn çevirerek kendisiyle alaya
balamlar :

— Nasreddin eekten dütü ! Nasreddin eekten dütü !

Yerden dorulan Nasreddin, kendisiyle alay eden arkada-
larn öyle bir süzmü. Sonra da :

— Ne oluyorsunuz ? Neden öyle gülüp duruyorsunuz ? diye

ciddî ciddî çkm... Dümeseydim de zaten eekten inecektim !

Bu esprili söz üzerine arkadalar kendisine verecek cevap
bulamamlar.

TAVUKLARA HOROZ LÂZIM

Merhum Hoca Nasreddin, daha çocukluunda bile cin fi-

kirli, yaman bir eydi. Zekâ ve bulu bakmndan, ei emsali
yoktu.

Arkadalar onu çok severlerdi ama, ayn zamanda kendi-
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sine kzarlar, onu az çok kskanrlard da... Çünkü Nasreddin
ler vesilede zekaca onlardan üstün olduunu göstermekte ge-
cikmezdi.

Bir gün aralarnda toplanmlar. Nasreddin’i zor, içinden
çkamayaca bir duruma düürmek için ne yapmalar gerekti-
ini uzun boylu konumular.

Sonunda içlerinden biri öyle bir teklif yapm :— Hepimiz yanmza birer yumurta alp bunu gizleyelim.
Sonra Nasreddin’i de aramza olarak beraberce hamama gide-
lim. Tam ykandktan sonra birimiz kim yumurtlayamazsa ha-
mam paralarm vermesini teklif etsin. Biz de hep birden bunu
kabul ederiz. Sonra da gizlediimiz yumurtalar ortaya çkarrz.

Nasreddin’in bundan haberi olmayacana göre, bir yumur-
ta bulamayacaktr. Sonunda da hepimizin hamam parasn öde-
mek zorunda kalr. Tamam m?

Arkadalar bu teklifi pek beenirler. Hakikaten Nasreddin
çok zor bir durumda kalacak,, iin içinden çkabilmek için bir

çare bulamayarak paralar ödeyecektir.

Bütün hazrlklar tamamlamr ve Nasreddine hep birden
hamama gitmek teklifi yaplr. O günlerde hamama gitmek ihti-

yacm iddetle duymakta olan Nasreddin de bunu memnuniyet-
le kabul eder. Beraberce hamamn yolunu tutarlar.

Herey yolunda gider. Güzel güzel ykanrlar. Tam çkla-
ca vakit içlerinden biri :

— Bir teklifim var arkadalar, der. Hamam parasm herkes
ayr ayr verecek yerde birimiz toptan versin. imdi bir usul

kararlatralm. Meselâ bir yumurta yumurtlayamayan bütün
paralar cebinden ödesin! Olur mu?

Teklif hemen kabul olunur. Nasreddin, iin içinde bir

i olduunu sezer ama, ne olduunu anlayamaz. Ses de çkarmaz.
Bu srada arkadalar tavuk gibi gdaklamaya, sonra da giz-

ledikleri yumurtalar çkarmaya balarlar.

Nasreddin meseleyi hemen çakar. Hiç renk vermeden gö-

bek tann üzerine çkarak çrpnr ve horoz gibi ötmeye balar.
Arkadalar arrlar. Etrafna toplanarak :

— Ne yapyorsun? diye sorarlar... ,

Nasreddin ciddî ciddî u karl verir :

— Bu kadar tavua elbette bir horoz gerekir!.
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BUDAKSIZ AAÇ
Nasreddin Hoca küçük bir çocukken ilk defa Akehir'e

geldii zaman bir müezzinin minarede ezan okumakta olduu-

nu görür. O zamana kadar minare görmemi olduu için bu-

nun ne olduunu anlayamaz. Adam da avaz çkt kadar ba-

rp duruyormu...

Saa sola bakar.. Minareyi düz gövdeli bir aaca ben-

zetir. Müezzini de imdat isteyen bir adam sanr.

Ne yapsa yukarya trmanamayacam anlaynca biraz ge-

riler. V.e aadan minarede ezan okumakta olan müezzine u
ekilde seslenir :

— Bo yere barp durma! Pek dalsz, budaksz bir' aaca
çkmsn! Yukarya trmanarak yardmna gelemem ki...

ESK AYLAR

Ay’n eski zamanlarda deeri imdikinden çok daha fazla

idi. Çünkü yllar, ay’larm görünüüne göre hesaplanrd. Yeni

ay çknca, yeni bir aya girildii kabul olunurdu. Takvimin bu

sistemle hesaplanmasna ay sistemi denir. Bir çok Arap mem-

leketlerinde hâlâ bu usul muteberdir. Ay yl, bugün bütün me-

denî dünyann kulland güne ylndan 11 gün kadar nok-

sandr. Çünkü Arabî demlen aylar, genel olarak 29 veya 30

gün sürer.

Yine Nasreddin Hocann yaad devirlerde insanlarn

gökyüzü, ay, güne, ve yldzlar hakknda uzun boylu bilgi-

leri de yoktu. Henüz fezann srlar, insanlar tarafndan çözül-

mü deildi. Astronomi ilmi ilerlememiti.

Nasreddin Hoca yine henüz çocukken, bir akam, yeni

ay’n hilâl eklinde ufukta yükseliini arkadalar ile birlikte

seyrediyormu. .

.

Derken arkadalarndan birinin aklna bir soru gelmi ve

Hoca Nasreddine hemen sormu :

— Söyle bakalm Nasreddin! Sen, sana her ne sorulsa,

hemen cevabm buluyorsun... ,
Bu sorunun da cevabn ver ba-

kalm. Yeni ay çknca, eskisini ne yaparlar?

Nasreddin bir saniye bile tereddüt göstermeden :
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ota yldlz yaparlar...
***' demi§- Krparlar, krparlar

Nasreddinin bu cevab «t •

k Zlyade ho§una gitmi...

«AVUCUMDAK NE?»
-Hoca merhum çocukken oi
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'
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«KM ÇIKAR KAVAA»
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’ 5 UZUn blr kavak aac var-
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rm Mahalle çocuklar hep bu aaca trmanmak isterler fakatbir turlu trmanamazlarm. ’

Bir gün Nasreddin, mahalle arkadalar ile yine kavakaacnn altnda bulumular... Bir kaç trmanmak Ltemi dayarya varmadan inmek zorunda kalm. Hiç kimsenin bu

Sin f
lyaCagini SÖylemeye balamlar. O zaman Nas-

~ Ben bu aaca çkabilirim, demi..
Bütün arkadalar birden :

Çkamazsn! diye tutturmular.
Nasreddin :

— Pekâlâ bahse girelim! demi.
Hemen raz olmular.

Tutulan bahse göre her çocuk kendisine pein olarak va-mar akçe verecek, Nasreddin aaca çkabildii takdirde bu

Sek * °,Mak ' C ‘kamaZSa
’ "“S'aress birer akçe

Paralar hemen çkm. Nasreddin bunlar kesesine doldu-rup cebine attktan sonra :

-Haydi bakalm, demi. imdi bana uzun bir merdivenbulup getirin de aaca çkaym.— Ne merdiveni? Öyle ey olur mu ?— Merdiven olursa aaca herkes çkar...
-Bahse girerken merdiven olacak diye bir art yoktu...
Bizimki kln bile kprdatmadan cevap vermi •- Bahse girerken merdiven olacak diye bir art yoktu damerdiven olmayacak diye bir art var myd?
Kimse cevap verememi. Nasreddin de bahsi kazanm.

«KÖR DÖVÜÜ NEDR?»
Nasreddin Hoca merhum, gençliinde muzipti de ayn za-manda... Ve daha çocukluundan beri en çok kzd kimselerSSSSS' HerkM ~a„

arayan bu Lalrfp^erle™ ^ geÇ” ^
O devirde dinlenclik daha da yaygnd. Çünkü belediye-

lerin bunlarla mücadele tekilât yoktu. Dilencilerin çou da hac
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karsS' Boî^ ,

dolamakta olaa böyle bir dilenci grupu ile

ÎS^SS.1^ O^ftl'de
c
°
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S° U

Nasr™dfr’bmltr
ek ba&np ,;a ><lrarak dileniyorlard*«asreddm bunlarn yanma sokuldu. Para kesesini p,i™rarak akrdatt :

Kesesini çka-

j
'U Paralar aranzda bölüün! diyerek sessizce van

pa
,

ra“ * k!m^«s yan -

duvd^BaSan LfT ^ SeSM Ve H°C™" beriniduyduklarndan onun bu para dolu keseyi içlerinden birinevermi olacam sanarak biribirlerine girdiler— Verin benim hakkm !— Para kesesini sana verdi.

Hayr, bana deil sana verdi.— Sen sakladn !

— Verin benim paym!..
Ama kese bir türlü ortaya çkmyordu.
Aç gözlü dilenciler, o zaman sopalarna yaparak bunla-r savurmaya, biribirlerine vurmaya baladlar

arkada**"IVEt" yaPm,“' °radan “aa“a^e„, bir

Ne fjln^rrv»* t • ,

sordu.

terer°ek

d

cevtp verdi :

~ gaklayan kör dilencileri gös-

Kör dövüü nedir bilmiyorsan gör ite !..

DDACILIIN SONU
Küçük Nasreddin’in oturduu mahalleye yeni bir kirac ta-nmt. Bu kiraclarn çok inatç bir çocuklar vard. Çocuk herma ç gibi ayn zamanda çok da iddiac idi. Kendisinin çok akllOldogonu, „„„ hiç kimsenin
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Mahallenin çocuklar, bu yeni arkadalarm hiç de sevme-

milerdi. Ama yine de aralarna almlard. Belki bu kötü hu-

yundan vazgeçer' diye düünüyorlard.

Ama nerede? Çocuk Nuh diyor da bir türlü peygamber

demiyordu.

Bu durum karsnda çocuklar, aralarnda en akll bil-

dikleri Nasreddine bavurarak, ondan bir çare bulmasn, bu

inatç çocuun gururunu krmasn istediler.

Nasreddin bu teklifi hemen kabul ederek çocuun yanma
gitti :

— Sen çok akllymsn, öyle mi ?

— Doru, çok akllym, !

— Seni hiç kimse kandramazm ?

— Kandramaz ya !

— Doru deil bu! Gel bu inatçlktan vazgeç! Bakarsn

biri çkar da pek güzel kandrr seni.

— Kandramaz !

— Bu kadar inatç olmak hiç de iyi bir ey deildir.

— Beni bir kandrabilecek varsa çksn ortaya !

— Ben seni pek güzel kandrabilirim.

— Kandramazsn !

— Bahse girer misin ?

— Girerim ya !

— Beki, öyleyse sen burada dur, bekle! Ben imdi gelir seni

kandrrm.
—- Kandramazsn !

— Göreceiz... Bekliyor musun ?

— Bekliyorum !

Nasreddin hemen oradan uzaklar. natç çocuk da onun

dönerek kendisini kandrmasn beklemeye koyulur...

Epey vakit geçer, Nasreddin görünmez... natç çocuk sa-

brszlanr, ama yerinden de ayrlmaz...

Aradan iki saatten fazla vakit geçtikten sonra meseleyi

bilen mahalle çocuklar onun yanma gelirler. Gülerek orada

öyle ne beklediini sorarlar.

ddiac çocuk, Nasreddin ile girimi bulunduu bahsi

anlatr :

— Hem gelip beni kandrabileceini söyledi, hem iki saat-
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Çocuklar hemen kahkahalar koyverirler •

5.,na'btrLtt“ ™’Ta Da
ta?“ “ 5aat

tersin !

ya. Daha nasl kandrlmak is-

KAP|
Eskiden evlerde, musluk, akar su falan bulunmazd onunçm çamar ykayacak olan kadnlar, çamarlarn dere veya

günler beS
tÜ^r

’

u°

rada b01 SU Üe Çamamgünlen de belli olduundan, o günler, konu komu toolamrbe aberce çamar ykamaya giderlerdi.
’

Nasreddin Hoca çocukken bir çamar günü annesi ykana

p

Çarirlan
’ SabUnUnU falan bohçasna doldurur evde

L S
ay
fagl

f”
de 0lu Nasreddine u tenbihte bulunur •

vorum q
komularla gol kenarna çamar ykamaya gidi-

Dn Ti T ? kaP1 bekIersin - «akn arkadalarnla oyuna fa-lan dalarak, ben dönünceye kadar kapdan ayrlma !

dmcagfelTh"
î”ahalleye bir hrsz dadanm olduundan, ka-

a'“"a alm,? ve Eönül rahatl181 ile

Ieme> koyÛîm^
de S°kak kap,S,n,n ei|i"<! »ek-

sinin kocas çkagelmif Naîreddlne
0^ mahallede °turan teyze '

- Akama teyzenle beraber size geleceiz. Annene hemenhaber ver. diyerek oradan uzaklam.
Nasreddin, ne yapacan düünmü, sonra birdenbire kâ-

SârlrSrt
“Ç0\evlTr SOkak ka»ls 'm menteelerindençkararak srtlad gibi soluu göl kenarnda alm.

Annesi onu bu halde görünce iyiden iyiye arm •- Nedir bu hal Nasreddin ? diye sormu.
Küçük Nasreddin u cevab vermi ;

ffoia~D
en

,

bana Sakln kapdan ayrlma, dedin. Enitem degeldi. Bu akam teyzemle bize geleceklerini, sana hemen habervenmemr sökerek gitti. Orada kakan, ertemin solu
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rine getiremezdim. Kapnn önünden ayrlsam, senin emrini tut-mam olurdum. Bana, sakn kapdan ayrlma, demitin. Her
ikinizin dediini yapabilmek için baka çare bulamadm.

DE F NE
nsanlarn define bulmak hevesleri hiç de yeni deildir'.

Çok eski zamanlardan beri bir çok kemseler, uray, buray
kazarak Karun’un hâzinelerini bulmak, zahmetsizce bir kaç
kazmada zengin oluvermek hevesini duyarlar.

Bu hazine aramak hevesi, bâzan bir çok kimseleri bir an-
da sarar. Ellerde bir takm uydurma plânlar dolar. Kimi bun-
lara uyarak, kimi rüyasnda gördüü bir yerde hazine bulundu-
unu vehmederek kazmaya, küree sarlr.

te Nasreddin Hocann çocukluu srasnda bu define ara-
yp bulmak hevesi Akehiri de bir anda sarv.ermiti. Herkes
bir yeri kazyor, bir eyler aryordu. Evlerde, kahvelerde de
en çok bu ilerden bahsolunuyordu.

Büyükler bu ie heveslenerek çocuklarlar da, çocuklar da
bo dururlar m? Onlar da büyüklerin yaptklar bu ii taklid

etmekte gecikmemilerdi. Bu arada küçük Nasreddin de bir gün
kazmay alm, evlerinin bodrumuna inerek, zaten toprak olan
duvar kazmaya balamt.

Çok geçmeden bir delik açld ve Nasreddin buradan ba-
knca, bir sürü sr gördü.

Hakikatte buras, sr beslemekle geçinen komularnn
ahrndan baka bir yer deildi. Toprak duvar delinince, Nas-
reddin bunlar görmütü.

Çocuk aklyla düündü, tand. Altn dolu bir hazine, bir

define bulamamt ama, yine de epeyce para edecek bir sürü
sr bulmutu. Yine düündü, tand. Medrese hocas son za-

manlarda Nuh Peygamberden bahsetmi, onun Tufandan ön-

ce gemisini her çeit hayvanlarla doldurduunu söylemiti.
Bu srlarn olsa olsa o zamandan kalm olacana hükmede-
rek yukarya kotu. Babasyla annesine sevinç içinde haykrd :

— Nuh Peygamber zamanndan kalma bir ahr dolusu s-
r' bulmusam, bana ne verirsiniz?
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«BELK BR YOL BULUNUR»

Küçük Nasreddin’in, mahalle arkadalarna nice oyunlar oy-
nadn biliyoruz. Hele o kavak aacna çkmak iinde hepsi-
nin yarmar akçesini yürütmü olmas, çacuklarn yüreine i-
lemiti. Ona çeit çeit tuzaklar kurmular, fakat Nasred-
din, bunlarn hepsinden de zekâs sayesinde syrlp çkmt.
Hamam iini de bu arada sayabiliriz.

Mahalle çocuklar, ne yapp yapp ondan intikam almak, onu
bir sefer olsun tuzaklarna düürmek için çare arayp duruyor-
lard.

Sonunda güzel bir plân kurdular. Onu yine bir aaca çk-

maya raz edeceklerdi. Nasreddin aaca çlanca pabuçlarm
alp kaçacaklar, onu yaln ayak pelerinden koturup duracak-
lard.

Bu, çok güzel bir plând.

Hereyi kararlatrmlard ki, küçük Nasreddin’in yanlar-
na geldiini gördüler.

Nasreddin :

— Ne var, ne konuuyorsunuz? diye sordu.

Biri, altnda toplanm olduklar aac göstererek :

— Senin u aaca çkamyacan konuuyorduk, dedi.

— Neden çkamazmm? Pek güzel çkarm ite!

— Çkamazsn !

— Dünyada çkamazsn u aaca !

Nasreddin, onlarn kendisini mahsustan aaca çkmak için

kkrtmakta olduklarn hemen farketmi ve kendisine bir

oyun hazrlam olacaklarm anlamt.
Hayr, ne olursa olsun, bu oyuna dümeyecekti. Aaca çk-

mak için papuçlann çkarmas lâzmd. u halde kendisi yuka-

rya çknca, onlar da pekâlâ pabuçlarn alarak kaçabilirler,

kendisine böylece bir oyun oynayabilirlerdi. Buna meydan ver-

memesi gerekti :

— Pekâlâ, aaca çkabileceimi size imdi göstereceim,

diyerek önce pabuçlarn çkard. Arkadalarnn hemen göz-

leri parlamt. te Nasreddin oyuna geliyordu.

Küçük Nasreddin, onlarn bu baklarndan tahmininde hiç

de aldanmam bulunduunu anlayarak çkard pabuçlar koy-

nuna soktu. Sonra aaca doru yürüdü.

Onun pabuçlarn brakmam olduunu gören çocuklar, plân-

larnn suya dümek üzere bulunduunu farkedince hemen te-

lâlandlar. Biri :

— Pabuçlarn neden koynuna sokuyorsun? diye sordu.

Aaçta pabuçlarn ne yapacaksn ?

Küçük Nasreddin, o zaman düüncesinde ne kadar hakl ol-

duunu bir kere daha anlayarak arkadalarna u karl verdi:

Mesele sadece aaca çkmak deil mi? Bir bakarsnz,

orada bir yol bulurum. Onun için pabuçlarm yanmda bulun-

sun, daha iyi olur.

KUA DÖNDÜRMEK

Nasreddin Hoca çocukken bahçelerine bir gün bir leylek

düer. Nasreddin de bunu hemen yakalar. Fakat pek kua ben-

zetemez. Ne yapsn? Tutar önce gagasn, sonra da. uzun bacak-

larn keser. Bir kenara koyduktan sonra eserine bir bakar ve :

— te imdi kua döndün, der.
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SES GÜZELL
Nasreddin Hoca, temizlii, tâ çocukluundan, gençliinden

beri çok severdi. Zaten îslâm dininde temizlie büyük önem ve-
rilir. «Temizlik imandandr.» Hadîsi erifi de müslümanlar her
zaman temiz olmaya davet eder. Onun için Türkler bir ehri zap-
teder etmez, oraya camiden önce hamam yaparlard.

Akehirde de bir çok hamam vard. Nasreddin, bo zaman-
larnda bunlardan birine giderek ykanmay pek severdi.

Bir gün yine hamama gitmiti. Hamam tenha olduundan,
içinden ark söylemek geldi. Bir türkü tutturdu. Sesi kubbeler-
den ve kaln duvarlardan aksedince, pek houna gitti. Kendi
kendine :

— Meer benim ne güzel, ne gür sesim varm. Bu sesimi
neden baka müslümanlara da dinleterek onlar memnun brak-
mayaym? diye düündü.

Hamamdan çkar çkmaz da hemen camie kotu. Vakit ö-
leye geliyordu. Buna ramen minareye çkarak avaz avaz Salâ
okumaya balad.

Hakikatte Nasreddin’in sesi hiç de güzel deildi. Böyle mi-
narede bir adamn berbat sesle vakitsiz Salâ okuduunu gören
biri dayanamad. Aadan seslendi :

— Behey aklsz! u berbat sesinle, minarede vakitsiz Salâ
okumaya ne zorun var?

Nasreddin’e en çok dokunan, sesinin berbat olduu yolun-
daki iddiâ olmutu.

Hemen Salây kesti. Aaya doru sarkarak kendisine ça-
tana u cevab verdi :

— Ah, ah! Benim mi sesim berbatm? Hele bir hayr sa-

hibi buraya bir hamam yaptrm olayd, sesimin ne kadar gü-
zel olduunu o zaman anlardn !

YANLILARI DÜZELTME

Nasreddin Hoca gençliinde medreseye gider gelirken, Ak-
ehirde üstüste birkaç vukuat olur. Bunun, üzerine ehrin in-

zibatna bakan Suba, bunu önlemek üzere silâh tanmasn
yasak eder.

.

.

Halbuki Akehirde gençler arasnda .her çeit bçak, sal-
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|
drma, hattâ pala tamak modas vardr. Molla Nasreddin de

|
bu modaya uyarak bu yasaa ramen cübbesinin altnda ko-

f
caman bir pala tamaktan vazgeçmemi. Üzerinde cübbesi ol-

! duu için, kimsenin bunu farkedemeyeceini düünmü.

Ama her zaman evdeki hesap çarya uymadndan bir gün

yolda giderken kendisinden üphelenen memurlar onu çevirir-

[
1er. Üstünü araynca da kocaman palay bulup, onu hemen Su-

j

bann karsna götürürler.

Suba, aksi mi, aksi bir adamm. Üstelik klk kyafetin-

|
den medreseye giden bir molla olduu anlalan bir kimsenin

üzerinde böyle kocaman bir pala çkm olmas, kendisini fe-

na halde kzdrr :

— Bre Molla! Nedir bu koca pala? diye gürler. Sen silâh

tamaun yasak olduunu bilmiyor musun? Böyle güpegündüz

bu palay niçin tarsn ?

Genç Molla, istifini hiç bozmaz. Aklna bir türlü münasip bir

bahane de gelmez.

— Bunu kötü bir niyetle tamyorum, der... Kitaplarda bâz

yanllar oluyor da, bununla o yanllar kazyp düzelti-

yorum.

Tabiî Suba, bu yalan yutacak kadar aptal deildir. Ye-

niden gürler :

— Bre sen benimle alay m edersin? Hiç yanllar böyle

alâmet gibi bir pala ile düzeltilir mi ?

Molla hemen cevab yaptrd :

— Ne diyorsun aa? Bâzan öyle yanllara rastlanyor ki,

düzeltmek için bu bile yetmiyor.

ACEM BÜLBÜL

Hoca merhumun bir çok fkralarndan, boazna da adam-

akll dükün olduunu anlyoruz. O kadar ki, bu yüzden,^ bâzan

bakalarmn mallarna da el uzatmaktan kendisini alamadn gö-

rüyoruz.

Hocann bu boazna dükünlüü, gençliinin ilk yllarndan

beri belli olmaktadr. Kendisi herhalde cann boazdan geldii

prensipine sk sk bal kimselerden olacak...

— 17 —
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Gençliinin ilk yllarnda, medreseye gider gelirken va Smndan geçtigi bir bahçedeki zerdali dallarn p.trak p trak dol'
'

dur
l"

zerdate gözü taklm. Yutkunarak geçmi
^Ertesi gun yme aym ey! îçi fena halde çektii halde eli-
'

? - Ama °lgUn taliler de bütün gün hatrndan î

^UÇÜ
,

nC g nÜ gayr dayanamam -. Ne olursa olsun diyerekzaten alçak olan duvar aarak bahçeye girmi. Zerdali atrar,-na çkarak zerdalileri yemee balam.
Aksilik bu ya, bahçe sahibi onu uzaktan görünce hemen birsopa alarak aacn dibine gelmi :

’

[

Oradâ aaçta ne iin var? diye sormu.
j

Molla Nasreddin yakalandn anlaynca fena halde kork- imu. Hele adamm elindeki sopay hiç beenmemi •

m ~ H'"
diye kekelemi... Ben bu aacn bülbülüyüm, öt-

'

mek çm kondum dalna!..

Adam :

, ... T ^y
,

le
,

m? dye s°Pasu öyle bir sallam, madem bül-
bulsun, ot de duyalm öyleyse!

MoHa kendisini zorlam Ku sesi çkararak ötmeye çal-m... Tabii hecerememi.

Bahçenin sahibi :

- Bu ne ses? diye gürlemi... Bülbül böyle mi öter?
Molla Nasreddin :

— Ne yaparsn, ben acemi bülbülüm! Acemi bülbül bu ka-
dar öter!, cevabn vermi!..

RAHAT BIRAKMADIN K..

Yine scak bir yaz günü Molla Nasreddin bir bostamn ya- !mndan geçerken gözüne olgun kavun, karpuzlar ilimi. Mide- !sme ne kadar dükün olduu da mâlûm... çi bir karpuz kopar-
jrak, kesmek ve midesine indirerek susuzluunu gidermek he-

vesi ile titremi. 1

Acele ile saa sola bakm. Kimseyi göremeyince girmi
os ana... Hemen bir karpuz kopararak kesmi, yemee bala-

rn '

,'- g.

arP
,

UZ
,

da hem Serin
’ hem tat1 imi§- Midesinde hemen bir

enliktir balam.
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,

ne çare ^ bostan korucusu uzaktan kendisini görmüBulunduu yere yaklarken :

— Hey ne yapyorsun orada Molla? diye sormu.
Molla Nasreddin yakalandn anlaynca aklna gelen ilk e-

yi söylemi :

*

.

~ Kusara bakma a &! Yoldan geçerken birdenbire sk-tm da... Rahatlamak çm buraya girmek zorunda kaldm.“e va
J

korucu, hiç de öyle kolay kolay atlatüacak kim-
selerden deilmi. Etrafma baknmaya balam. Nasreddin ye-g karpuzun kabuklarm gizledii için bunlar görememi. Bugönç Mollann sözüne inanmak için :

Peki nereye yaptn? Göster unu! demi...
M°lla Nasreddin ne yapsn? Saa sola baknm. Gözüne

bir tezek iliince :

— te! demi.
Beriki büsbütün kzm :

Sen bu masal git bakasna oku! demi. Bu insan eyi de-
il, tezek... Sr tersi. Hayvan tersi...

Molla Nasreddin hemen cevab yaptrm :— Sen de adama insan gibi terslemek frsat vermedin ki...
A,dam verecek cevap bulamazken Nasreddin bostandan ç-kp gitmi... v

O DA BUNU DÜÜNÜRMÜ...

Molla Nasreddin’in evinin yannda bir bostan varm. Çok
da iyi kavun, karpuz yetiirmi. Hoca da bunlara bakar bakar
inlermi.

O sralarda Nasreddin’in ii de iyi gitmiyormu. Kavun kar-
puz alacak paras yokmu.

Ne yapsn? Kendi kendisine karar vermi. Sabah erkenden
bostana atlayacak, bir çuvala kavun, karpuz doldurarak evine
getirecek; can istedikçe kesip kesip yiyecek. Böylece midesinin
feryatlarm susturacak...

Bu karar vermekle beraber hemen tatbik mevkiine de
geçmi. Ertesi sabah erkenden büyük bir çuval alarak bostana
atlam. Balam eline geçen kavun, karpuzu doldurmaya...

Hayatndan memnun mu, memnun !

Ne çare ki, Nasreddin’in talihi yine yâver gitmemi. Bos-
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«Ben de onu düünüyorum ya!»

tan sahibi de o sabah erkenden kalkp bostana çkm. Bir de
ne görsün? Mollann biri kavunu, karpuzu toplayp toplayp çu-

vala doldurmuyor mu?
Hemen yanma sokulmu. Molla Nasreddin adamla karla-

nca, yar yarya doldurmu bulunduu çuval brakp ka-

lakalm...

Bostan sahibi gürlemi :

— Ne iin var' senin bostanmda ?

Bahane bulmak lâzm: Ne söylesin ?

— ey... diye kekelemi... Hani dün gece frtna çkmt
ya? îte frtna beni kapt gibi bu bostanm ortasna atverdi...

— Öyle mi? Peki u karpuzlar, kavunlar kim kopard?
— Bak anlataym. Bostana düünce burada da duramaya-

cam anladm. Frtna beni sürükleyip duruyordu. Neye tu-

tunduysam elimde kald. Bu yüzden istemeyerek kavun, karpuz-

lar koparmm..
— Haydi buna da bir bahane uydurdun diyelim. Ya bunlar

çuvala kim doldurdu ?

20 -

r

Molla Nasreddin bu soruya verecek cevap bulamaynca iyi-

den iyiye bozulmu... Sonra birdenbire mâsûm bir tavr ta-

knarak :

— te ben de onu düünüyorum ya! demi... Böylece iin

içinden çkm.

MERDVEN SATIYORMU

Yine Molla Nasreddin, medreseye gidip gelirken önünden

geçmekte olduu büyük bir bahçede yemi aaçlarna imrene-

rek bakarm. Bu bahçede her çeit meyve aaçlar varm.

(
Nasreddin bunlar gördükçe az sulanr dururmu.

Nihayet bir gün, ne pahasna olursa olsun bahçeye girme-

ye ve aaçlar süsleyen yemilerden doyuncaya kadar yemee

i karar vermi.

i* Ancak ne var ki bahçe, alamayacak derecede yüksek ve

[ düz bir duvarla çevrili imi.

Ama Molla Nasreddin bir eyi aklna kor da yapmaz olur

mu? Duvar ap bahçeye girebilmek için hemen evine ko-

mu, merdiveni alm. Bahçenin önüne gelmi. Merdiveni da-

yayarak güzel güzel duvarn üstüne çkm. Merdiveni yukar-

; ya çekerek bu sefer bahçenin iç tarafna sarktm. Rahatça,

bahçeye ayak basm.

|
imdi ie hangi aaçtan balayaym diye düünürken aksilik

bu ya, bahçe bekçisi kendisini görerek hemen yanna

komu.
Molla Nasreddin, iri yar bekçiyi görünce duralam. Kaç-

mak için de vakit olmadndan ister istemez bulunduu yerde

kalakalm.

Bekçi :

— Kimsin sen? Ne aryorsun burada? diye sormu.

Bizimki tam yambanda durduu merdiveni göstermi :

i

— Merdiven satarm, cevabn vermi. htiyacnz varsa si-

ze u merdiveni sataym.

Bekçi :

— Ne demek? diye gürlemi... Hiç burada merdiven satlr

m? Adam m kandracaksn?

Nasreddin :
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— îyden iyiye cahilin biri imisin! diye karlk verir Mer-
diven bu.. Nerede olsa satlr.

Ve bekçinin aknlndan faydalanarak, dayak falan ye-
meden geldii gibi bahçeden çkp gitmi.

HOCA VE KONYALILAR

Nasreddin Hocann, medrese tahlisini tamamlamak üzere bir
3l 3 kehrden Konyaya da gitmi olduunu biliyoruz. Konya osralarda Anadolu’nun en büyük ehridir. Büyük medreseleri, ca-müer vardr. Yurdun her tarafndan tahsil için oraya akn edi-
liyor. En buyuk bilginler buraya yerlemiler. Etrafa buradan
bilgi satyorlar.

Molla Nasreddin, bir müddet etraf seyrederek hayran hay-
ran gezmi. Tam Konya çarsndan geçerken bir helvac dükkân
önünde mhlanp kalm. Helvac yeni piirdii mis kokulu fs-tkl helvasn büyük bir tepsiye boaltyormu. Hocann midesi-
ne ne derece dükün olduunu biliyoruz .

1 Bu manzara karsnda
dayanamayarak hemen içeri dalm. Eline geçirdii bir tahta ka-kapt gibi tepeleme helva ile dolu tepsiyi kaklamaya
helvalar midesine indirmeye balam.

Helvac, ne oluyorsun filân demi ama, Nasreddin’in al-drd yok. Helvay habre midesine indirmekte devam ediyor.
O zaman kepçeyi kapm :

— Be adam, fiatn bile sormadan, okkasz, ölçüsüz helva-m ne hakla yiyorsun? diye kafasna indirmeye balam.
Helva o kadar nefis imi ki, Nasreddin daya göze alarak ye-

mekte devam etmi.

Bunu yaparken de bir taraftan :

— u KonyalIlar ne iyi insanlar! diye konuurmu. nsana
helvay döve döve yediriyorlar.

MNARE NASIL YAPILIR?

Molla. Nasreddin Konyada gezerken, bir camiin önünde, saf
görünülü bir adamn, yüksek bir minareyi hayran hayran’ sey-
retmekte olduunu görerek yanma yaklam..

Selâm vermi, adam selâmn alm. Nasreddin :

— 22 —

«Kuyuyu çkarp tersine çevirirler, minare olur!»

— Böyle minareye hayran hayran ne bakarsn hemerim ?

diye sormu.
Adam cevap vermi :

— Köyden Konyaya yeni geldim de, u minareler çok tu-

hafma gitti. Onlar seyrediyorum.

— Neden tuhafna gitti?

— Hani nasl yapmlar, diye düünüyorum.

Hoca gibi mûzip bir kimse, bu saf köylü ile aka etmese

olur mu ?

— Çok kolay demi.. Sen kuyu nedir bilir misin?

— Elbet bilirim. Köyde çok var.

— te kuyuyu çkarp tersine çevirirler, minare olur.

Köylü bu cevap karsnda söyleyecek bir söz bulamaz, do-

ru mu, deil mi, diye düünürken, Nasreddin de oradan geldii

gibi sessizce uzaklar, gider.

«YERLSNDEN SOR!»

Molla Nasreddin’in Konyaya yeni geldii bir gündü. Ak-
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ehir o srada ne de olsa mutevâzî bir kasaba idi ky,™ • j [
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te Nasreddin Hoca da medreseye giderken, usulünce in- ice bir sark tamaya balaynca, cahil köylülerin ve halkn gözunde hemen itibar sahibi olmutu. Herkes kendisine kar sfy- i

P davranmaya balamt. Bu da Molla Nasreddinin pek !

an ^ibi
g
d

y0rdU ‘ BU
?
arla k0nUUrken

> ^ter istemez, bir bil
\

Jordu
aVranly°r’ ^ sorulana münasip bir karlk bulu-

|

Ancak bunlarn arasnda bâzan öyle artc ve münase-
betsiz sorularla karlayordu ki, içinden çkabilmek bir .me-sele oluyordu. e

Yine bir gün bir mecliste otururken, sarkllarn bilmedik-
leri ey olmayacana inanan biri :- Molla Efendi, acaba insanlar daha ne zamana kadarböyle doup ölecekler? diye sordu.

- ^ an
!

afaca^ ^ iyiden iyiye çetindi. Kar taraf ik-na edebilecek bir cevap bulabilmek hiç de kolay deildi iAma Molla Nasreddin bu... Hangi sorunun cevabn bula- imam
:

k? Hemen karsndakinin itiraz edemiyecei cevab
j

— Cennet ile cehennem doluncaya kadar, dedi.

AY I YERNE GETRM...

Molla Nasreddin bir akam, abdest almak için kuyudan su

çekmek ister. Yats namazn klacakm. O gün derslerden do-

lay kafas da bir hayli ikinmi.
Kovay alr, kuyunun bana geçer. Tam sarktaca zaman

kuyunun içine aksetmi olan dolunay görür.

Ay’n aksini kuyunun dibinde görünce akl bandan gider :

7~ Eyvah! Ay kuyuya dümü., diye pek hayflanr.
insanlara bu kadar hizmeti ve yardm olan Ay’ ne yapp

yapp kuyudan çkarmaa karar verir.

Eskiden daha tulumbalar icad edilmeden ve gelimeden önce
bilindii gibi kuyulardan su, tahta veya bakrdan yaplm kova-
larla çkardrd. Sudan çabuk çürüyen ipler de sk sk kopar, su
dolu kova kuyunun dibini bulurdu.

Böyle vakitlerde bunlar bulup çkarmak için bir ipe çen-

gel taklr, kuyuya sarktlr, kovann bir ucu bu çengele tak-
lnca, çekilerek yukarya alnrd.

te Molla Nasreddin de kuyuya dümü olduunu sand
ay’ çkarmak üzere kuyuya hemen çengel sarktr... Çengelin

ucu da kuyunun içindeki bir taa taklnca, ay’a taklm bulun-

duunu sanarak aslmaya balar. Çeker de çeker... Sonunda ip

bu çekie dayanamayarak kopunca, Nasreddin srtüstü yere

yuvarlanr ve gökte parlamakta olan ay’ görür.

Hemen bir duâ okuyarak öyle mrldanr :

— Dorusu çok uratm, çok zahmet çektim ama, Allaha

ükürler olsun ay’ da kuyudan çkarabildim.

«HER GÜN BAYRAM OLSA»

Akehiri ve Könyay da içine alan Orta Anadolunun dei-
mez bir kaderi vardr. Bâz yllar yamur dümez, mahsul

olmaz. Ktlk bagösterir. Halk çok sknt çeker... Nasreddin

Hocann yaad devirlerde baraj, kanal, sulama ileri de ge-

reince bilinmediinden, halk çok daha fazla sknt çekerdi.

Bir ara, üstüste iki yl ktlk olmu, halk çok zahmete dü-
mütü. Molla Nasreddin, bu srada bir köye gitmi. Gidii de

tam bayrama tesadüf etmi.
Bir de bakm ki herkes tatlsndan, tuzlusuna kadar yiyip
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içiyor. Kendisini de hemen arlamlar. Tatllar börekler ik
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Biri cevap vermi :

Ho h7,
Sen/e SÖylÜy°rSUn MoIla? Bu‘ada da ktlk var. Buradada halkn durumu parlak deil... Ama ne var ki bugün bayram

W efme herkes kudretine göre fedakârlk edip bir ey-
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’ hem ^konuklarna ikram

ilmeiz.
yram ge<?meZ
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«BURADAN AYRILIRSAM...»

ym“d
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f™

d halk bo zamanlarnda topla-yp hoça vakit geçirten elence yerleri pek yoktu. Ne sinema

mezdL
’ 116 rady°’ ^ MeVZy0n

’ ne yan
’ nedr kimse bib

Onun için halk tatil günlerinde yiyeceini, içeceini yan-aa 3
,

ir
’
r ara

’ 5lkar > arkadalar, çoluk cocuu ile açk hava-na elenir, hoça vakit geçirirdi.
* C

Hal ve vakitleri yerinde olanlar kuzu çevirir, helvalar pi-ilir, evde hazrlanan dolmalar, tepsi ile baklavalar da bera-berlerinde götürürlerdi.

,

BaZan blr
,

,

arkada gruPu aralarnda toplanr, kimi çevrile-cek kuzuyu, kimi piirilecek helvay, kimi hazrlanacak ' bakla-S ^ Ve bÖylece heP beraber elenir, güzel vakit

Nasreddn Hoca, mollal srasnda, bir arkada topluluu
,.

b°y e
.

br gezinti yapmaa karar verirler. Herkes sra ilebir eyi üzerine alacan söylemee koyulur.
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Biri :

— Kuzu dolmas benim üzerime olsun,, der.

kincisi :

— Börek benim üzerime olsun!., der.

Üçiincüsü :

— Yenecek yemiler benim üzerime olsun!, der.

Böylece herbiri bir eyi üzerine alrken, bakarlar ki Molla

Nasreddin hiç oral olmuyor. Sadece azn aprdatp duruyor.

Nihayet içlerinden biri dayanamaz :

— Bre Molla! der. Herkes üzerine bir ey ald. Sen ise a-
zn açmyorsun... Böyle ^y olmaz, sen de üzerine bir ey al-

malsn!...

Bu münasebetsiz soru, hali vakti yerinde olmayan Molla

Nasreddinin hiç de houna gitmez.. Ama susmak da olamayaca-

na göre hemen sesini yükseltir :

— Hepiniz üzerlerinize bir eyler aldnz. Peki, bu kr sa-

fasma ben de gelmez, bol bol yiyip içmezsem. Allahn ve Pey-

gamberin bütün laneti de benim üzerime olsun! der.

«ZERDEY YYEN GERDEE GRSN!»

Nasreddin Hoca medreseyi bitirip de icazetini alnca, ev-

lenmeye karar vermi. Ei dostu kendisipe münasip bir kz bul-

mular ve gayet parlak da bir düün hazrlamlar.

Ancak bütün arkadalar ve yaknlar, o zamana kadar

onun o kadar çok oyunlarna gelmiler, mûzipliklerine kurban

gitmiler ki, hep birlikte düün günü Hocaya bir oyun oyna-

maya karar vermiler’.

Herkes genç Hocann boazna ne derece dükün olduu-

nu pek güzel bildii için ona oynayacak en iyi oyunun da bo-

azyla ilgili olabileceini düünmüler ve Hocay düün gecesi

aç brakmay tasarlamlar.

Türklerin geleneksel düün yemei pilâv ve zerde olduun-

dan usulen kuzulu pilâvla zerde piirtilmi. Hoca da hem pilâ-

v, hem zerdeyi pek ziyade sevdiinden hayatndan memnun

tabiî...

Akam olur, sofralar kurulur, pilâv ve zerde ortaya gelir.

Misafirler, aralarnda sözlemi olduklarndan hemen sofralarn

bana geçerek yemee balarlar. Gayet de sk otururlar. Nas-
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Onlara ne beklediklerini sorunca :

— Hilâli görmeye çalyoruz, cevabn alm.
Hoca hemen bam sallam :

^ -7 Darlmayn ama, tuhaf adamlarsnz, demi. Ka kadar
hilâli görebilmek için iinizi, gücünüzü brakm, burada top-
lanmsnz. Bizim Akehir halk, bunun araba tekerlei kadar
olann görürler de, balarn çevirip bakmazlar...

SRAFTAN HOLANMAZMI..
Nasreddin Hoca, fakir bir âilenin çocuu olduu için dar-

lk çmde büyümütü. Daha çocukken de kendisini çeitli zana-
atlarda çahtrmlard. Böyle daha küçükken hayatn kazan-
mak zorunda kalmt.

Bir ara bir demircinin de yannda çalm, gününü, atei
kzdran, alevlendiren körüü çekmekle geçirmiti.

Bu ide çalrken, ustas bir eyi farketmi. Akam olun-
ca ve ate söndürülünce, çra körüün azm sk sk tkyor'.
Ertesi günü gelince, bunu açp, körüü iletmeye balyor.

Nihayet dayanamyarak genç çrana bunu niçin yaptn
sormu.

O da u cevab vermi :

Körüün içinde o kadar hava var*. Iden sonra azn t-
kamyacak olursam, bu hava uçar gider'. Ben israftan holanma-dm için giderken körüün azn tkyorum.

AKLINA BR EY GELMYORMU
Nasreddin Hoca, medreseyi bitirip de icâzet aldktan sonra

kasabann ileri gelenlerinden kendisine bir i verilmesini iste-
mi. Onu oturduu mahalle camiinin vâizliine tâyin etmiler.
O da bu ie hevesle sarlm.

Bu arada evlenmi, bir de çocuu olmu.
Hocann olu, zekâ ve espri bakmndan Allah için babas-

nn olu olduunu göstermekte geçikmiyormu. O da her nere-
ye giderse, sevgili olunu beraberinde götürmeyi ihmal etmi-
yormu.

Bu arada, câmie gittii vakitlerde onu yanna alyormu.
Bir gün ikindi vakti vâzetmek üzere kürsüye çkar'. Hoca-

nn verdii vaazlar, espri ile dolu olduundan kalabalk bir ce-
— 28 —
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-n dört deil, betir. Acaba olun hangi namaznda senin içindua etmiyor? Yoksa namaz vakitlerinin be olduunu mu bilmiyor?
asreddin Hoca hemen cevab vermi ;
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ma2an”a kaIkm,y°r'^ "amaZ Vaktle'

«Yemin ederim ki ona ben öretmedim. Olan akllcadr.
Aklndan kendi buldu.»

KENDS BULMU
Nasredchn Hoca, olunun zekâs ile gururland için, onu hergttg yere götürürdü. Bakalarnn da onun zekâsn ölçmek için

ona sorular sormalarndan holanrd. Olan, hiçbir sorunun altn-
da kalmaz, kendisine ne sorulsa, hemen bir cevap bulurdu.

Bir gün baba oul yine bir yere gitmiler. Hocann olunun ze-
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kasn ölçmek isteyen biri, evine götürmek üzere çardan aldbir patlcan zembilinden çkararak olana :— Bil bakalm, bu nedir? diye sormu.

n„n
Ç
3ît

CUk
;

k®n
,

disiyle alay etl«ek istediklerini hemen anlam. Bu-nun altnda kalmamak için
;

9

— Henüz gözleri açlmam srck yavrusu... demi.
Olunun verdii bu cevab pek beenen Hoca da hemen atlm:

di buldl,

6

demi
nm kl °na bUnU be" öretmedim - Aklndan ken-

«BELK DE BLYOR!»
Nasreddin Hoca, olu biraz büyüdükten sonra bo vakitlerin-

de onunla konumaktan çok zevk alrd. Ona sorular sorar ald
cevaplardan pek memnun kalrd. Olunun gözlerinde sanki kendizekasnn prltlarn görürdü.

Bir gun yine evde baba oul yârenlik ederlerken olan :— Baba, ben senin doduunu bilirim! diye bir söz söyler.
Kars bu sözü duyunca hemen olunu azarlamaya balar. Bu

sozun çok saçma olduunu, hiçbir çocuun babasnn doduunu
bilemeyeceini söyler.

Hoca ise olunu bozmamak için hemen atlr :— Bu sözlerinle çocuu ne diye incitip duruyorsun? Görüyor-
sun k çocuk akllca... Belki de biliyordur.. Bilse de olur...

HALKIN DL
Nasreddin hoca bir gün çarya gidecek. Eeini hazrlar. O-

lunu da yanna alr. Çocuk ne de olsa küçük... Yorulmasn diye
onu eee bindirir. Kendisi de hayvann yularndan çekerek yola
koyulur. .

Biraz giderler, bir adam yollarn keser. Dorudan doruya
çocua :

— Sen eee binerken baban yaya yürütmeye utanmyor mu-
sun? Sen çocuksun, gençsin.. Yaya da yürüyebilirsin. Saygya de-
er, kocaman sarkl bir hoca olan babann yaya gitmesine gön-
lun nasl raz oluyor? diye çkr.

Çocuk hemen eekten iner :— Gördün mu baba? der. Bak herkes beni ayplyor. Halbukieee beni zorla bindiren sensin! Sen eee bin, ben yedeyeyim...
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I. Hoca itiraz etmez... Adama biraz da hak verir. Eee biner,

î Olu da yulara yapr, yeniden yol almaya balarlar.

E Az sonra bir bakas karlarna çkar. Bir eee kurulmu

| olan Hocaya, bir de yulara yapm küçük çocua bakar. Son-

: ra da :

— Yazklar olsun sana Hoca! der. Bana bir de kocaman sa-

fi rk sarmsn. Kendin tek bana eee kurulmu gidiyorsun da,

i parmak kadar olunu yaya yürütüyorsun! Senin hiç mi vicdann

|
yok ?

\
Nasreddin Hoca bu sözü de doru bulur. Olunu hemen arka-

t sna alr. Böylece eee baba oul beraberce binmi olurlar. Epey-

E
ce de rahatlar. Artk hiç kimsenin bir ey diyemiyeceini düün-

I mektedir.

Pazara iyice yaklatklar srada, bu sefer birkaç kii birden

yollarm keserler. Biri hayvann yularn tutarak onu durdurur ve

yüksek sesle konumaya balar :

— Bu ne insafszlk böyle? u zavall eek ikinizi birden nasl

tasn? Hayvamn ayaklar titriyor. Az var, dili yok diye zaval-

l hayvana böyle zulmetmek doru mu? Hayvanlara zulmetmenin

de günah olduunu bilmez misin? Bir de üstelik hoca olacaksn!

Yazklar olsun sana!

Hoca bu söze de diyecek bir ey bulamaz. Adam gayet hakl

bulur. Hemen eekten iner. Tabiî olu da yere atlar'. Eei yedek-

lerine alarak pazara doru taban tepmeye koyulurlar. Artk hiç

kimsenin kendilerine bir söz söylemeyeceine emindirler.

Tam pazara girerlerken birkaç kiiye daha rastlarlar. Bunlar

kendilerini akn akn seyrederlerken biri yüksek sesle :

: — u dünyada ne budala insanlar var! diye söylenir. unlara
bakn hele! Kendileri kan ter içinde yürüyorlar, arkalarnda ise

mükemmel bir eek var. Allah eei kullar binsin, rahat etsin,

yorulmasn, diye yaratt halde bunlar oral bile deil!. Hayvan
peleri sra bo yere çekip duruyorlar.

O zaman Nasreddin Hoca daha fazla dayanamaz, oluna dö-

ner : .1

.
— Görüyorsun ya oul! der. u dünyada herkesi memnun et-

meye imkân yok. Sana her söyleneni yapmaya kalksan bile yine

de seni tenkid ederler. Ne yaparsan yap, yine de halkn dilinden

kurtulamazsn! iyisi mi, sen, doru bildiin yoldan ayrlma! Ar-

kandan, ne isterlerse söylesinler, kulak asma!
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HOCANIN TÜCCARLII

Nasreddin Hoca bir gün ticarete heves eder. Ticaretin kârl!

bir i olduunu, tüccarlarn çok para kazandklarm yllardan be-

1

ri duymaktadr. Hocalktan eline geçen para ile ancak kt kanaat
|

geçinebildiinden, skntdan kurtulmak, ksa zamanda zengin ol-|

mak hevesiyle bu ie atlmaya karar verir ve doruca çarya |

gider. I

öyle bir dolar, etraf yoklar, sonunda yumurta alp satma-

1

ya karar verir. I

Bir akçe verir, dokuz yumurta satn alr. Birini ayrr ve : 1

— Bir akçeye sekiz yumurta! Bir akçeye sekiz yumurta! diye
|

müteri aramaya balar. Böylece dokuzunu bir akçeye ald yu-

murtalarn sekizini bir akçeye satt m, her seferinde birer yumur -

1

ta arttracan, sekiz sefer yumurtalar satnca da tam bir akçe
|

kazanacam hesaplar.
|

Hesap yerinde ama, gelin görün ki, müterilerden hiçbiri su-

1

ratma bakmamaktadr. Bir iki saat, kolunda yumurta sepeti do-

lat halde tek yumurta satamaynca, bu sefer fiat düürerek :

— On yumurta bir akçeye! On yumurta bir akçeye! diye ses'

lenmeye balar.

Bunun faydasn da hemen görür. Yumurtalarn hepsini de k-
sa bir zamanda satar.

Hemen yeniden bir akçeye dokuz yumurta alp onunu bir ak- [

çeye satmaya koyulur.

Bir ahpab onun yapt ii görünce :

— Ne yapyorsun Hoca? diye çkr. Dokuzunu bir akçeye al-

dn yumurtalarn onunu bir akçeye satyorsun. Böylece her sa-

tta ziyan ediyorsun. Böyle ticaret olur mu?
Ama Hoca hayatndan memnundur. u karl verir :

— Aldrma! Tek dostlar beni al verite görsünler, yeter!..

«DÜÜNÜR»
Nasreddin Hoca, bir gün pazarda dolarken, bir adamn, ka-

feste tad bir papaan yüz altna sattn görür. Bu ie pek

ziyade aar.
Hemen evine koar. Kârn yolunu bulmu olduuna inanm-

tr. Evinin bahçesinde besledii hindiyi kapt gibi yeniden çar-y boylar ve :
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- ki yüz altna veriyorum! ki yüz altna veriyorum! diye

hindisine müteri aramaya koyulur.

Herkes ona garip garip bakar. Kimi aldrmaz, kimi gu e

geçer.

Nihayet bir tand yolunu keser :

- Sen akln m kaybettin Hoca? diye sorar. Ik akçe etmez

hindiyi iki yüz altna kim alr?

Nasreddin Hoca : . , lmrll.

_ Haydi oradan! der. Demin bu pazarda bir adam yumruk

kadar bir kuu gözümün önünde yüz altna satt. Bu ise en azn-

dan onun on misli!.

«Papaan konuursa bu da düünür...»

- yi ama, o yüz altna satlan ku papaandr. yi bir papa-

ana iki yüz altn bile verilir.

Hoca papaann ne olduunu bilmiyormu :

- u papaan denilen kuun marifeti ne imi? diye sorar.

— Papaan denilen ku, insan gibi konuur. Anladn m mc

.

Hoca meseleyi anlar, fakat renk vermez. Elindeki hindiyi gos-

tererek .

O konuursa, bu da düünür!, der.
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BOYAYI BOL SÜRMÜ
Nasreddin hocann bir kara tavuu varm. Gösterili bir ta-

vukmu ama bir türlü yumurtlamyormu. Hoca onu kesip yemee
de kyamadndan, sonunda bo yere beslemektense satmaya ka-
rar vermi.

Alm kara tavuu koltuunun altna, pazara çkm. Bir' mü-
teri aramaa balam.

Aksilik bu ya, tavua bir türlü müteri çkmyormu. Tam ümi-
dini kesecei srada biri karsna dikilmi. Tavuu gözden geçir-

mi. Fiatm sormu. Arkasndan Hocaya :

•— Tavuk iyi ama rengi kara... Ben ise kara tavuktan pek ho-
lanmam. Eer beyaz olsayd, istediin paray verir, alrdm, di-

yerek oradan uzaklam.
Hoca bunun üzerine tavuu koltuuna alarak eve dönmü. Bir

kalp sabun alarak rengi açlsn da kolayca sataym diye hayvan
ykamaya koyulmu.

Sabun bitmi, fakat tavuun tüyleri yine de simsiyah kalnca
ban sallam :

— Dorusu unu boyayan boyac hiç de tamahkâr deilmi!
diye söylenmi. Boyarken boyay bol bol sürmü..

S AR I K

Eskiden medreseyi bitiren herkes sark sarard. Sark, bilin-

dii gibi beyaz tülbentten yaplm uzun bir bezdir. Fesin, yahut

da külâhm üzerine sarlr. Ucu da arkaya getirilerek iç tarafa

doru kvrlr. Zamanla sark tozla dolduundan, bunu çözmek
ve ykamak gerekir.

Nasreddin Hocann yaad devirde fes olmadndan sark-
lar keçe külâhlar üzerine sarlrd. Hocann da gösterili bir sa-r vard.

Bir gün sark fazla tozlandndan, Hoca bunu çözerek uzun
tülbendi ykam, kurutmu, sonra da külâha yeniden sarmaa
balam. •

.

:

Bir de bakm ki ucu öne geliyor. Hemen çözer, yeniden sa-

rar, tülbendin ucu bu sefer de öne gelir. Ayn eyi kaç sefer yap-
tysa, tülbendin ucu hep öne gelmi.

Nasreddin Hoca, buna fena halde kzar ve sarn kapt
gibi çarya çkarak satmak üzere bir müteri aramaa koyulur.
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Güçbelâ bir müteri bulur. Garip bir adamm bu... Sar
satn almak ister.

;

Hoca adamn halini görünce kendisine acr. Kulana eilerek:
— Sakn bunu satn alaym deme, der. Sarmak için ne kadar

[.

urasan ucunu arkaya getiremezsin! Parana yazk olur.

DEVENN BAI

t
Nasreddin Hoca, geçim sknts çektii için, evin masrafna

yardmc olsun diye kars bo zamanlarnda iplik .eirir, Hoca da
bunu çarya götürüp satarm.

Hocann ticaret ilerinde ne derece beceriksiz olduu mâ-
lûm. O çarnn iplikçi esnaf da insafsz m insafszm. Ne yapar,

|

yaparlar, Hocann ipliklerini yok pahasna elinden alrlarm. Çok

|

defa Hocann eline, ipliin yün paras bile geçmezmi.
Nasreddin Hoca, bu ekilde aldatlmaktan bkm. Ve kendisi-

|

li devaml bir ekilde aldatmakta olan esnaftan intikam almak

j

üzere, bir gün kesilmi bir devenin ban satn alarak, karsnn
i

büktüü iplikleri bunun üzerine sarm, böylece kocaman, ar
}

bir yumak meydana gelmi.

Bunu alarak çarya gider gitmez, Hocann safln bilen ip-

|

likçi esnaf etrafn çevirerek düük bir fiat teklif etmeye balar-

j

iar - Hoca önce biraz nazlanr, sonunda bunu, kendisini en çok al-

j

datan iplikçiye, istedii fiattan satmaa raz olur. Adam yuma
|

terazide tartar. Parasn verirken de biraz üphelenir. Nasreddin
Hocaya :

— Sakn bu yuman içinde bir ey olmasn Hoca? diye sorar.

Hoca :

— Devenin ba! diyerek paray alr ve gider.

Bir iki saat sonra Hocay bir defa daha kandrm olduuna
inanan iplikçi yuma çözüp içinden hakikaten bir deve ba çk-tm görünce, bunu kapt gibi Hocann evine koar. Ba gös-
tererek :

I,

— Bu yaptn ey senin hocalna yakr m? diye çkr.
I

Bak yuman içinden ne çkt? Senin gibi bir hoca yalan söyler mi?

j
Hoca oral olmaz :

— Sen bana yuman içinde ne var, diye sordun, ben de de-

j

venin ba dedim. Görüyorsun ki yalan söylemi deilim. Her za-

j

man ben aldanacak deilim ya, hayatnda bir gün de sen aldan-
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ddin Hoca merhum, bir eyyam yine dara dümü Kar fkoca babaa vermiler, iin içinden nasl çkabileceklerim dü
v, ünmüler, sonunda eeklerini satmaa karar vermiler.
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e^™ allp Pazara götürmü. Fakat hayvana bakan bi

yakljm ^ yV3n aÜm SStlminda usta bir cambaz kendisine
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! |

Balam hayvan muayeneye
: f— Hiç de iyi hayvan deil.. Çok yal... Kemikleri frlam
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Haftaya kalmaz -geberir.. Ama buralara ka- iz met etmisin, senin katrn için on akçe verevim Hen nara kazanmak olmaz ya.. Kiminin paras, kiminin duâs Sen de'
'

hoca olduuna göre duâ edersin bana. '

[

Hoca, eeine karlk en az yirmibe, otuz akçe alabileceini :

umarken bu derece düük bir fiatla karlanca, bozulmu Yalvarp yakararak adam güçbelâ onbe akçeye raz edebilmk
'

se.,.e ö™
a

eye

Parayl * atoaa
. »*». yüksek

j

mübsrt^Hlh^ l“

lmak S
-
feye" var ml? ES<* deil, rahvan at imübarek. Halis Kbrs eei... Yörük atlar bile yolda brakr i

Genç salam bir hayvan... Az var, dili yok... Katrn tasva Imadii yükü tar.
rn taya-

Hemen alclar etrafn çevirmi. Balam teklifler yamaa:Yirmibe akçe vereyim!
— Ben otuz akçe veririm!
— Allah için güzel eek! Otuz be akçe... [— Ben krk akçe veriyorum.

I— Ben krk be! F

Hoca eeine çkan müterileri görünce, hemen kesesine dav- Iranm
: \

- Durun! Ben elli akçe veriyorum! diyerek cambaza para-
[

lan saym ve on be akçeye satt eeini elli akçeye satn ala-

rak evine götürmü.
Kans :

— Ne o Efendi, satamadn m hayvan? diye sorunca, u ce-

vab vermi :

— Ne diyorsun kar? Meer bizim eein ne meziyetleri var-m da haberimiz yokmu. On be akçeye sattktan sonra bunu
sattm cambazdan örendim. Eer elli akçeyi saymasaydm
eek gidiyordu elden...

«KUYRUK YABANDA DEL»
Nasreddin Hoca, baka bir darlk zamannda eeini yine sat-

mak üzere pazara götürmü. Hava yamurlu, yerler de çamurlu
imi. Bakm eein kuyruu çamur içinde... Bu haliyle müteri
bulamam diye düünerek hayvann kuyruunu kesip, heybeye
atm...

Bu srada bir müteri gelmi. Hayvan alacak olmu. Tam pa-

zarla giriecei srada eein kuyruksuz olduunu farkederek :

— Aaa, bu hayvann kuyruu yok! demi. Kuyruksuz eei ne

yapaym? Almaktan vazgeçtim.

Hoca bakm adam gidiyor, hemen önlemi :

— Öyle hemen kararn deitirme ahbap! demi. Sen hele

pazarl uydur, kuyruk yabanda deil!..

TURUYU KM SATACAK?

Nasreddin Hocaya, mollal zamannda bir dostu, turuculu-

un çok kârl olduunu söylemi. O devirde turucular mallarn
eeklere yükler, mahalle aralarnda dolaarak :

— Lahana, biber turusu! diye satarlarm.
Molla Nasreddinin de bu ie akl yatm. Bolca para kazanmak

için turuculuk yapmaya karar vermi.
Bu srada eski bir turucu da zanaat brakmaa karar ver-

diinden eeini ve ona yükledii turu fçlarn sata çkarm.
Nasreddin de bundan faydalanarak hem hayvan, hem de fçlar
ve bütün avadanl satn alm.

Ertesi gün de fçlar doldurup eei önüne katarak mahalle
aralarna dalm.

Tam keyifli keyifli :
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Hava iyiden iyiye scakm. Yolda darca olan kafesin içindeki
biribirlerini" 0zerine dü5tük,e™i

|
Tutmu kafesi açm, horozlar salvermi.

|Horozlar kafesten kurtulunca, hemen herbiri bir yana doru
jdalp kaçmaya balamlar. Nasreddin Hoca arm kaimi- i

Sonra bir denek alarak bunlar, kovalamaya ba lamS I
Bu yaparken bir taraftan da : 1— Hecenin yansnda sabahn olacam bilirsiniz de, öle zama- I

rurnu
SlVrihlSarin y°1UnU 060611 blmezsin>^ diye barr, du- I

HOCANIN ZEYTNCL
j

“,anlar
- «a. senun bunun sözüne

1

kanarlar. Hangi ie giriseler, bir baar kazanamazlar.
Bizim Nasreddin Hoca merhum da bunlardan biridir.
t , esnafla heves ettii srada bir dostu da kendisine zeytinsatmasn tenlf etmi. Bu iin kârl olduunu söylemi.

wH°Ca
î* b“’. köfe atinle bir terazi uydurarak zeytin satmaabalam Kendisine bu öüdü veren arkada, ona esnafl, zey-tim nasl satacan öretmi ;

,

Bin Zeytm steyecek olursa, fiatm söyleyip pazarla gi-m^en önce, ona zeytinlerden bir tanesini yedir. Lezzetini gör-
sün. Biati o zaman söylersin. Zeytin houna giderse «atnda daha
o ay uyuursunuz. Bir de sakn veresiye mal verme! Zaten ser-mayen az, hemen iflâs eder, batarsn! demi.

Hoca bu dersi aldktan sonra zeytin satclna balam.
Derken eski bir ahpab gelerek fiatm sormu.
Hoca, ald dersi unutacak deil ya :

Hele bir tane ye de, sonra söylerim, demi.
Adam boynunu bükmü :

— Yyemem... Çunku geçen yl Ramazan aynda hastalanm,r hafta oruç tutamamtm. Onu kazâ ediyorum. Benim sana gü-
venim var. Sen bana bir okka zeytin tart! Parasna gelince ya-nmda para yok... Seninle u kadar zamandanberi tanrz Zey-
tini bana veresiye verirsin. Ben sana borcumu ilerde öderim.

Hoca hemen cevab yaptrm :— Ben sana veresiye zeytin filân satamam ahpap! Baksana,
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fû^^nrnl^
01'^11 MJe an

f
3k br yÜ SOnra öde“eye kalkyor-

sun. Bana olan borcunu ise kmbilir ne zaman ödersin!..

BLENLER, BLMEYENLER
Nasreddin Hoca, medreseyi bitirip de vâizlie tâyin edildik-

nükter^h^ T™
3" S°nra bÜyÜk bir cemaate sahip olmu. îyi ve

luyormu
0”115 UgU 15m^ zamardarnda câmi tklm tklm do-

Bu sralarda kars da ilk çocuunu dourmak üzere olduun-dan Hoca çok sinirli bulunuyormu. Ebe, doumun her saat olabilecegn söylediinden yerinde duramaz olmu.

ri efd
U

e

ha Va3Z kürsüsüne çkm. Ama, akl fik-

n,eyeba ”“d düöa-

Birden aklna bir bahane gelerek
;— Ey cemâat! diye söze balam. Size bugün ne anlataca-m, ne söyleyeceimi biliyor musunuz? diye sormu.— Bilmiyoruz! karlm verince ;

f,,-J
adem ”e

.

anIa
^
acam bile bilmezsiniz, bana konumak

lunTtutmu
er6k kUrSUd6n nm ‘ Câmiden hzla çkarak evin yo-

Cemaat de vaazdan mahrum kaldndan, küskün dalm.
Hocann kars o gece ve ertesi gün de douramam. Ebe ya-nndan ayrlmyor ama nafile... Vaaz zaman gelince, Hoca yeni-

den camie gitmi. Kürsiye çkm. Bir gün önceye göre daha datelal olduundan kaçmak için bahane aryor.
Söze yine bir gün önce balad gibi balam :— Ey cemâat! Size bugün e anlatacam, ne söyliyeceimi

biliyor musunuz ?

Cemâat bu sefer Hocay kaçrmamak için :— Biliyoruz, biliyoruz! diye karlk vermi.'
Nasreddin Hoca :

— Güzel! Madem ki söyleyeceim eyi biliyorsunuz, bunlar
size tekrarlamamda hiç bir fayda yok demektir. Hoça kalnz'
diyerek kürsüden inip hemen eve komu...

Hocann olu herhalde yerini rahat bulduu için o gün ve odomam Ama vaaz zaman gelince, kadnn sanclarda sklamaa balam.
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Hoca ister istemez camie gitmi.. Yerinde duracak halde de-

ilmi ama, vâiz olduundan yine de kürdiye çknca, bir eyler

anlatmaa mecbur.

O da böyle yapm. Kürsüye çkp oturur oturmaz, iki gündür

kendisini kurtaran soruyu sormu :

— Ey cemâat! Size ne anlatacam, ne söyliyeceimi bili-

yor musunuz ?

Cemâat, Nasreddin Hocann kendilerini iki gündür ayn soru

ile atlattnn farknda olduundan, bu sefer de ayn sonyu sor-,

duu takdirde verecekleri cevab önceden kararlatrmlar.

içlerinden biri :

— Kimimiz biliyor, kimimiz bilmiyoruz! cevabm vermi.
Hoca hemen cübbesini toparlam :

— Bu çok iyi! u halde bilenler bilmeyenlere anlatsnlar! di-

yerek kürsünden inip eve komu.
Oraya varnca da bir olu olduunu örenmi.

EEE TERS BNN SEBEB

Nasreddin Hocann pek çok garabetlerinden biri de eeine
zaman zaman ters binmesidir. Onun hayalî resimlerini yapan res-

samlar, en çok kendisini böyle eee ters binmi olarak gösterirler.

Nasreddin Hoca, hayatnda hakikaten bir seferinde eeine
böyle ters binerek öhret kazanmtr. Bunun da hikâyesi söyledir:

Hoca merhum bir gün eâmide vâzederken, kendisinin bu ii ne

derece liyakatle yapmakta olduunu anlamak isteyen müfti ile

bir takm hocalar da gelir, kürsüye yakn bir yere oturarak din-

lemeye koyulurlar.

Hoca iin farkna varnca, bütün bilgi daarcn boaltr, bü-

tün talâkatm kullanr, parlak bir vaaz verir. Cemaat de, kendisi-

ni kontrola gelen ulema da bundan pek ziyade memnun kalrlar.

Vaazdan sonra câmiden çknca herkes kendisini tebrik eder.

Kayyum Hocann eeini hazrlamtr. Hoca biraz düündük-
ten sonra eeine ters biner ve hayranlaryla birlikte yola koyu-

lurlar,.

O zaman biri * dayanamyarak :

— Hocam eeine neden ters bindin? diye sorar.

Hoca u cevab verir :

— Eee düz binsem, öne geçsem siz arkamda kalacaksnz
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Bir gün, iki gün, be. gün, yedi gün, Hoca kabak yemekten
gna getirmi. Köylüye kaban cennet taâm olduunu söyledii-
ne bin defa piman olmu. Ama ok bir defa yaydan çkm oldu-u için yapacak i yok... Can da müthi tavuk istiyormu.

Ne yapsn ?

O ikindi vakti vaaza balaynca sözü döndürüp dolatrp yine
yemek bahsine getirmi. Kaban cennet taâm olduunu tekrar-
lam. Arkasndan da :

— Ama siz u fkara hocaya her gün cennet taâmn lâyk gör-
meyip aya çamurlu bir tavuk da gönderseniz olur! deyivermi.

«te bizim Peygamberimiz de Hz. sâ için kurulan merdivenden
faydalanarak gökyüzüne çkt!»

HANG MERDVENDEN?

Eskiden Anadoluda bol sayda Hristiyan da yaard. Anadolu
henüz iyice Türklemi deildi. Bunun için Akehir yaknlarnda
kiliseler, manastrlar bulunurdu.

Nasreddin Hocann öhreti hzla yaylm, onun adn manas-
trlardan birinde yaayan papazlar da duymulard.
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Papazlar aralarnda görüüp konumular, sonra da Nasred-

rnm
H°Cayi bularak ona baz sorular sormaa, kendisini zor du-ruma düürmee karar vermiler.
Boylece herkes onlarn Hocaya üstün olduklarn görmü veanlam olacaklard. * ve

Bu ii üzerine alan üç papaz, Nasreddin Hocay bir gün kah-^ dalarlar ' Selâm «rip\ar5„a diki-

,

"erk
,

e ’ d merakla ^raflarm çevirir ve konumalarm cankula ile dinlemeye hazrlanrlar.

Hocfya
PaZar

’ hemen M ’

râç
’

dan bahis açarlar. Ve biri Nasreddin

- Kuzum Hoca, sizin Peygamberinizin Mi’raç günü gökyüzü-
ne çkm olduu doru mu? diye sorar.

Hoca :

üphe yok ki dorudur! karln verir
-îyi ama nasl çkt gökyüzüne?
Nasreddin Hoca, bir ân bile tereddüt etmez :~ PeySamberiniz Hazreti îsa da gökyüzüne çkm de-il mdr ?

v

Papazlarn üçü birden :

— Evet, çkmtr! cevabn verirler.
Hoca onlara alayl alayl bakar :- te bizim Peygamberimiz de Hazreti sa için kurulan mer-

ovenden faydalanarak gökyüzüne çkmtr.
Tabiî papazlar verecek cevap bulamazlar.

TLKYE KENCE
Nasreddin Hoca merhum, yine bir Ramazan aynda cerre ck-

düer
V6nr ' Heybesini omuzuna vurarak köy yollarna

Fakat hangi köye urasa köylüler :

etmezler-

12™ RamaZan Çn hocamz var
- diyerek kendisini kabul

Hoca zor durumda kalr. Köy köy dolamaktan iman gevre-
mitr.

f
1
' f™ f

ine son bir ümitle kan ter içinde bir köye girince, bir
kalabalkla karlar. Yanlarna yaklaarak, ne var diye sorar

Bir köylü u cevab verir :
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— Çoktanberi köyümüzün kümeslerine bir tilki musallat ol-

mutu. Bütün tavuklarmz boup yedi, tüketti. Biz de bir tuzak

kurup onu diri diri yakaladk. Canmz çok yakan bu hayvan biz

de cann iyice yakarak gebertmek istiyoruz. Aramzda bunu ko-

nuup duruyoruz.

Hoca :

— Verin onu bana! der. Ona öyle bir ikence tatbik edeyim

ki, bundan âlâsn krk köse bile bir araya toplansa bulamaz.

Köylü buna pek memnun olur. Bu koca sarkl, cübbeli, sakal-

l hocann kendilerinden çok daha akll olduundan üpheleri yok-

tur. Yakaladklar tilkiyi kendisine verirler.

O da hemen cübbesini çkarp tilkinin beline balar. Sarn
da bana geçirir ve tilkiyi serbest brakr.

Tilki bu halde kaçmaa balaynca, telâlanan köylüler :

— Ne yaptn Hoca? diye çkrlar. Kaçyor hayvan !

Nasreddin Hoca, zerre kadar istifini bozmadan onlara u ce-

vab verir :

— Hiç merak etmeyin daylar! Ben ona öyle bir oyun oyna-

dm ki, kimsenin akima gelemezdi bu.. imdi o bu kyafetle hangi

köye girecek olsa kabul olunmaz, muhakkak kovulur... Açlktan,

yorgunluktan azâp çeke çeke geberip gider. Tecrübesini kaç gün-

dür ben yapyorum.

BAHANE
Eskiden ibâdet vakitleri dnda camiler bir çeit okul görevi

görürlerdi. Hele Kur’âna, hfza hevesli çocuklar, derslerine en

çok burada çalrlard. Nasreddin Hoca da bo vakitlerinde bun-

lara öretmenlik yapard.

Câmie devam eden Akehirin zengin âilelerinden birinin olu,

ksa bir zamanda düzgün olarak Kur’ân okumasn örenince, ba-

bas Hocaya bir tepsi baklava göndermi.

Midesine fazlasyla dükün olan Hoca, buna pek sevinmi.

Ancak bu srada acele bir ii çkm. Gidip gelecek. Ama ya o

darda iken çocuklar baklavay yerlerse?

Ne yapsn ?

Tepsiyi bir kenara koyduktan sonra :

— Bakn çocuklar! der. Benim acele bir iim var. Hemen gi-

dip geleceim. Ben gelinceye kadar kimse yerinden kalkmasn.



Herkes dersine çalsn! Hele u baklavaya sakn sokulmayn!
Baklavalarn zehirli olmas ihtimali var. Sonra karmam, ölür-
sünüz !

Sonra da acele camiden çkar.
Çocuklarn da baklava tepsisini görünce azlar sulanmtr.

Ama Hocann sözleri hepsini ürkütmütür. Baklavann hakikaten
zehirli olduuna inanrlar.

Yalnz Hocann olu bunun bir masal olduunu bilir. Babas
gider gitmez hemen tepsinin bana geçerek attrmaya balar.

Dier çocuklar da onun bir ey olmadm görünce hemen tep-
sinin etrafn çevirirler. Ksa bir zaman sonra bir tepsi dolusu
baklavay olduu gibi yeyip bitirirler.

Ancak o zaman Hoca gelince ne yapacaklarn düünmeye
balarlar.

Nasreddin Hocann, cin zekâl olu :

— Merak etmeyin! Gerekli bahaneyi ben bulurum! der. Son-
ra da babasnm giderken rahlesinin üzerine brakm olduu di-

vitini krar. (Divit diye eski zamanda bir tarafnda mürekkep
hokkas, öbür tarafnda da kam kalemler bulunan, madenden
yaplm bir çeit mahfazaya derler.)

Az sonra Hoca içeriye girince, olu yalandan alamaa ko-
yulur.

Nasreddin Hoca :

— Ne alyorsun? diye sorar.

— Divitim krdm da, korkumdan alyorum baba!
Hoca bir kat daha öfkelenir :

— Divitimi krarsn ha? imdi ne yapaym sana?
— Buna çok üzüldüm baba! O kadar ki kendimi hemen öldür-

mek istedim. Senin zehirli olduunu söylediin bütün baklavalar
yedim. Ama hernedense yine de ölmedim!

Hoca verecek cevap bulamaz.

«BEN DNLEMEZ»

Nasreddin Hocann mahallesinde, bir türlü geçinemedii bir

komusu varm. Hocay herkes sevdii halde bu adam nedense
hiç sevmezmi. Birkaç sefer kavga bile etmiler. Yâni yldzlar
bir türlü barmam.

Gel zaman, git zaman, bir gün bu adamcaz birdenbire ölü-

yermi. Cenaze namazn kldrmak, cenazesini kaldrmak da Ho-

caya dümü...
Namazdan sonra mezarla gelmiler. Cenaze gömülmü. Sra

telkine gelince, Hoca bir kenara çekilmi.

Biri :

— Ne duruyorsun Hoca? diye sormu. Telkini versene!

Nasreddin Hoca ban sallam :

— Bo yere srar- etmeyin! Bilirsiniz, rahmetli benim hiçbir

sözümü dinlemezdi. Telkini bir bakas versin!..

KM HAKLI?

Nasreddin Hocann Akehirde bir ara kadlk, yâni hâkimlik

yapm olduu da söylenir... Eskiden kad olmak için medreseyi

bitirmek, er’î hükümleri iyi bilmek artt. Nasreddin Hoca da

medrese mezunu olduu için bu ii yapm olmas mümkündür.

Kadla ilk balad zaman bir hayli zorluk çekmi olduunu

da biliyoruz. Tabiî her ide olduu gibi kadla almak için de

bir zaman geçmesi gerekirdi.

ite bu ie yeni balad sralarda bir gün bir adam karsna
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gelir hem hakkm yiyeh, hem de kendisini döven bir komusuncan davac olduunu söyler. Hoca adam uzun boylu dinledikte!
sonra :

T Hakhsin
,

!

.

der - Ve hemen dâvâc olduu adam çartr!Az sonra daval da gelir. Ve meseleyi bambaka bir* sekildi
anlatr. Hoca onu da sonuna kadar dinledikten sonra :— Haklsn! der.

|

Nasreddin Hocann kars da kafesin arkasnda imi ve kccasnn nasü kadlk yapmakta olduunu dinlemeye gelmi imi!
-bu durum karsnda kendini tutamyarak Hocaya doru ilerle-mi ve : t

A Efendi, sen ne biçim kadsn? Sana biri bavurarak birin»
den dâvâc olduunu söylüyor, kendisini dinledikten sonra ona
haklsn, diyorsun. Derken dier taraf dinliyor, ona da ayn eyi
söylüyorsun. Halbuki madem bunlar biribirlerine dümüler, ani
cak bir tarafn hakl olmas gerekmez mi? Bir dâvâda hem dâva
cinin, hem de dâvâlnn hakl olduu görülmü müdür? diye çkr

Karsnn bu sözleri karsnda Nasreddin Hoca sakaln svaz
lar, biraz düünür. Sonra karsna doru dönerek : I— Sen de haklsn karcm! der. f

NE ZAMAN DER ?

Yine Nasreddin Hoca, kadlk yaparken içeriye bir adam girer:— Kad Efendi, der... Senin inek benim inein karnna bir boy-
nuz vurup öldürdü. Dâvaeym. Bu durumda, senin bana ineimin
bedelini ödemen gerekmez mi?

;

Hoca zor bir durumda kalmtr. Ne yapsn? Balam dil dök-
meye

:
j— îki hayvan kavga etmi... Biri boynuzu ile öbürünün kar-nm demi, öldürmüse, sahibinin bunda ne suçu olabilir? Hay-

vanlarda uur da olmadndan, iledikleri suçlar yüzünden ceza-
1andrlmazlar. Görüyorsun ki yapacak birey yok!

Adam kendisini dinledikten sonra :

— ey, yanl söyledim Kad Efendi, der. Benim inek senin
inein karnn deerek öldürdü. Ölen inek benim deil senin
inein!

’

Nasreddin Hoca karsndakinin kurnazlm anlar, verdii
hükme piman olur. Ama hiç oral olmaz ;

— Böyle söylesene be adam! der. imdi durum olduu gibi

deiti. Hele bakalm bir defa u kara kapl kitaba!.

Ve arkasnda bulunan kitap dolu dolaba elini uzatr.

NSAN KULAINI ISIRABLR M?
nsanlar arasnda dâva, ihtilâf konusu mu olmaz? Binlerce,

hattâ milyonlarca çeidi olur elbet !

Bir gün Nasreddin Hoca da kadl srasnda garip bir du-
rumla karlar.

Karsna iki kii çkar. Biri dierini göstererk :

— Bu adam kulam srd. Kendisinden dâvaeym! der.

Hoca hemen dierine döner :

— Öyle mi? Yaptn m sen bu ii?

Suç denilen eyi kim üzerine alr? Samur kürk olmu da kim-
se giymemi.

Adam hemen itiraz eder :

— Hayr, yalan söylüyor. Kulan kendi srd.
Dâvâl atlr :

— Asl yalanc kendisi.. Hiç insan kendi kulam srabilir mi?
Hoca bir kat daha afallar. Ne diyeceini bilemez. Bir taraf-

tan da bir insann kendi kulam srabilip sramayacam merak
eder. Dâvâc ile dâvâly orada brakarak doruca evine gider.

Kulana yapr, srabilmek için çekitirmeye balar. Bunu ya-

paym derken bir ara yere de düer, kafas yarlr, fena halde

cam yanar.

Hemen ban balar ve hiddetle makamna gider. Bütün bun-

lara sebep olan kulann snldm ileri süren dâvâcdr.
Yerine oturur oturmaz dâvâc :

— Elbet bir insan kendi kulan sramaz, diye tekrar ikâ-

yete koyulur. Bu apaçk bir hakikattir. Onun için bu adam ceza-

landrmanz gerekir.

Fena halde tepesi atan Nasreddin Hoca, o zaman kendisine

döner :

— Bir insan kendi kulan neden sramazm? diye çkr.
Elbet srabilir. Hattâ sraym derken düüp ban bile yarar.

TAMBUR DÂVASI

Nasreddin Hoca kadlk yaparken bir gün bir adam telâla

içeri girer. Ve u ikâyette bulunur :
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Ben tambur çalarm. Güzel bir tamburum vard, bunu çal-
dlar. Biraz evvel çardan geçerken tamburumu bir dükkânda
gördüm. Onu oradan aldrarak bana geri verin!

Hoca bu ikâyet üzerine dükkân sahibi ile tamburu getirtir.
Dükkân sahibine tamburu nerede bulmu olduunu sorar.

Adam :

— Ben bunu yabanc memleketlerden getirttim. Tambur be-
nimdir, der.

Bunun üzerine sra ahitlerin dinlenmesine gelir.

Dükkân sahibi tamburu yabanc memleketlerden getirtmi ol-

duuna dair bir tek ahit gösteremez.

Buna kar dieri tamburun kendisine âit olduunu söyleyen

ûç ahit getirir. ahitlerin üçü de tamburu güzelce târif ederek
bunun o adama âit olduunu söylerler.

Dükkân sahibi, dâvâsn kaybetmek üzere bulunduunu se-

zince :

— Fakat ben bu adamlarn ahitliklerini kabul etmem. Biri

meyhaneci, ikisi çalgcdr, der.

O devirlerde çalgclk, meyhanecilik, hamam tellâkl gibi

iler küçük görülür ve bu gibi insanlarn mahkemelerde ahitlik-
leri kabul edilmezdi.

Ama Hoca dükkân sahibinin haksz olduunu, tamburun dier
adama âit bulunduunu anlamtr. Hemen kendisine döner :

— Be adam! der. Dâva, tambur dâvas... Tambur dâvas için

meyhaneciden ve çalgcdan âlâ ahit mi olur?

Ve tamburu asl sahibine geri verdirir.

HÇ HAKKI

Nasreddin Hocaya kadl srasnda bir adam bavurur. Ya-
randa da zavall klkl bir hamal vardr. Onu göstererek öyle
konuur :

— Bu adamdan dâvacym Kad Efendi. Hakkm vermiyor
bana!

— Ne hakkn var onda ?

Adam anlatr :

— Bu hamal odun yüklemi gidiyordu. Derken bir ara aya
sürçtü. Sendeleyince odunlar srtndan yere döküldü. Bana bun-
lar srtna yüklememi söyledi. Ben de bu zahmetime karlk bana

ne vereceini sordum. «Hiç!» dedi, istediini yaptm. O da odun-

lar götürecei yere götürdü. Ücretini ald. Ben kendisinden bana

vâdetmi olduu «hiç» i vermesini istiyorum, o ise oral bile ol-

muyor. Hakkm versin!

Nasreddin Hoca :

— Doru! demi. Haklsn! öyle yanma yakla!

Dâvac sevinerek Hocaya yaklar. Nasreddin Hoca oturduu

postekinin bir ucunu tutarak kaldrr :

— Orada ne görüyorsun? diye sorar.

Adam :

— Hiç! diye cevap verir.

— Güzel! Al onu da buradan hemen uzaklamaya bak! Hak-

kn kalmasn!.

HINK DEYCLK
Merhum Hoca Nasreddin kadlk yapt srada, bir gün kar-

sna yeniden iki kii gelir. Tabiî biri dâvac, biri ise dâvâl...

Dâvac ne kadar açk göz ve cerzebeli görünüyorsa, dieri aksine

o kadar saf..

Dâvac dâvasn öyle anlatr :

— Kad Efendi! Bu adam bir kahveci dükkânnda kahve dö-

vüyordu. Ben de karsna geçtim. O havan elini her indirite

«hnk! hnk!» diyerek kendisine kuvvet verdim. Akam oldu. Dük-

kân sahibinden kahveyi dövme ücretini ald. Ben de yanma yak-

laarak bana hakkm vermesini söyledim. Oral bile olmad. Evet,

kahveyi o dövdü ama, ben de ona durmadan kuvvet verdim. Bu

ücrette benim de hakkm yok mu?

(Fkrann iyi anlalmas için unu da anlatalm. O devirlerde

kahve deirmeni henüz icad edilmemiti. Kahve büyük havanlarda

dövülerek toz haline getirilirdi.)

Nasreddin Hoca dâvâlya döner :

— Sen ne dersin bu iddiaya? diye sorar.

Saf bir adam olan dâvâl :

— Evet, ben kahveyi döverken o da karma geçip «hnk!

hnk!» dedi ama, bunu kendisinden ben istemedim ki... Kendi yap-

t... Yorulan, terleyen benim! imdi durup dururken beni, kendi-

sine para vereyim diye zorluyor.

Hoca merhum :
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Bu i için kaç para aldnsa onu ver bana! enirini verir.
Kahve dövücüsü de kesesini çkarp verir.

Hoca önündeki tahtaya paralar birer birer atmaya balar.
Paralar biribirine ve tahtaya çarptkça ses çkarr. Sonunda kah-
ve dövücüye döner :

— Sen al bu paralar! Bunlar senin hakkmdr! der.
Adam sevinerek paralar alrken Hoca dâvacya döner :— Sen de duyduun sesleri al, bu da senin hakkmdr. Kahve

dövücünün hnk deyicisinin hakk budur.. diyerek hükmü vermi
olur.

RÜYA KADILARI

Nasreddin Hoca kadlk yaparken bir gün karsna iki kii
dikilir. Bir tanesi öbürünü âdeta sürüklemesine içeri sokmutur.
Bara bara dâvasn anlatmaa balar :

— Kad Efendi! Bu adam dün gece rüyamda benden tam yir-
mi akçe ald. imdi kendisinden bu yirmi akçe borcunu istiyorum

;

bir türlü vermeye yanamyor. Dâvacym kendisinden...

Hoca bakm ki adamn az' çok kalabalk, hemen sözünü
kesmi :

— Haklsn ama, bu olay madem rüyada geçmi, biz bakama-
yz. Ancak rüyada görecein kadlar, — dünya kadlar deil —
rüya kadlar hüküm verir, diyerek kendilerini savm!

AHTLER
Bir gün kadl srasnda merhum Hoca Nasreddine yeniden

iki kii bavurur. Biribirinden dâvac olduklarm söylerler. Hoca
kendilerini dikkatle dinler. Birinin hakl, birinin de haksz görün-
düklerini anlar. Haksz olduu anlaldn sezen adam birdenbire:
— Benim hakl olduumu söyleyecek yüz tane ahidim var,

der.

— Nerede bu ahitler ?

— Siz mahkemeyi baka bir güne braknz, ben ahitleri gön-

deririm.

— Pekâlâ, olur.

Adam, Hocann boazna iyiden iyiye dükün bulunduunu bil-

dii için hemen bir tepsi baklava yaptrr ve tepside yer alan yüz
baklava diliminin içine de birer altn yerletirerek bunu Nasreddin
Hocaya yollar.
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Tepsi mahkemeye gelince, Hoca bir baka dâva ile megul-

mü. Bunun için tepsiyi mübair alr. Bir kenara kor. Ama nefis

| baklavalar görünce de dayanamaz. Birini alp azna atar. çin-

i den çil çil bir altn çknca, gözleri fal ta gibi açlr. Hemen ar

kasndan ikinci baklavay alr. Bunun içinden de bir altn çkn-

l
ca, her baklavann içinde birer altn bulunduunu anlar. Bunlar-

i dan beini yer ve be altn cebine indirir. Ayn anda Nasreddin

|

Hocann görmekte olduu mahkeme de sona erdiinden tepsiyi

î alarak Hocaya verir.

|
Tabiî Nasreddin Hoca da baklavalarn içlerine yerletirilmi

;
altnlar bulur ve bunun dört ba mâmur bir rüvet olduunu an-

I 1ar. Hem baklavalar yer, hem de altnlar toplar.

Ertesi günü iki dâvâl yeniden gelirler. Hocaya rüvet gön-

\

dereni :

— Size yüz tane ahit yollamtm. Herhalde bunlar dinlemi

f olacaksnz! der.

Hoca ban sallar :

— Gönderdiin ahitler yüz deil, doksan be idi.

i

— Nasl olur? Ben tam yüz tane göndermitim.

Mübair foyasnn meydana çkmak üzere olduunu anlar an-

lamaz, hemen telâla atlr :

— Doru söylüyor Kad Efendi Hazretleri! Tam yüz tane a-

: hit yollamt. Ancak bunlardan be tanesinin ileri pek acele imi,

f
Siz de bir baka dâvâ ile megul bulunduunuz için onlarn ifa-

i delerini ben almak zorunda kaldm, der.

NALLAH
Nasreddin Hoca merhumun kars da gayet akll bir kadnd.

Bütün fkralar bu gerçei olduu gibi ortaya koymaktadr.

Eh, Hoca merhuma da zaten böyle bir kadn lâykt.

Yeni evlendikleri günlerden birinde hava hafifçe bulutlu imi,

i
Hoca havaya bakm :

— Yarn hava iyi olursa tarlaya çift sürmeye, yamurlu olur-

sa daa, oduna giderim, demi.

Kars : .

— Öyle hemen kestirip atma Efendi, demi, insan bir eye

niyet etti mi, her eyden önce «nallah» demesi gerek. Elbet Allah

izin verirse bu dediklerinden birini yapabilirsin!.
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Kadncazn bu makul sözleri, Nasreddin Hocay her neden-

se kzdrr :

— Kendi aklnla benim ilerime karma! der. ki ihtimal var.

Hava ya yamurlu, ya da açk olacak. Ben de ya tarlaya gidece-

im, ya daa !

— Sen yine de «nallah» de!

— Demeyeceim ite!

Hocann bu inad üzerine kadn ses çkarmaz.
Ertesi günü hava açar. Hoca da erkenden çift sürmek üzere

kasabadan ayrlr. Fakat biraz gittikten sonra karsna be on

yabanc Sipahi çkar. Bunlar Hocaya Konya yolunu sorarlar. Ho-
ca tarif eder, Sipahiler anlamaz.

Biri:

— Dü önümüze yolu göster! der.

Nasreddin Hoca, ii olduunu, tarlaya çift sürmeye gideceini
falan söyler ama, Sipahiler hem lâftan anlamazlar, hem de onun
böyle direnmesine kzarlar. Biri kamçsn savurur :

— Bre dü önümüze!

Nasreddin Hoca, ne yapsa bunlara lâf anlatamayacan an-

lamtr. Kamçy da yiyince, ister istemez önlerine düer.. Adam-
lar atl, Hoca ise yayan.. Onu çabuk yürütmek için biraz yava-
lar yavalamaz kamçy indirirler :

— Bre hzl yürü !

Zavall Hocay böylece ikindiye kadar kan ter içinde koturur-

lar. Sonunda acyarak brakrlar.

Nasreddin Hoca eve, fena halde yorulmu, dayak yemi, hr-

palanm bir halde ancak gece yarsna doru döner. Kapy ça-

lar. çeriden karsnn sesi akseder :

— Kim o ?

lemi olduu hatây pek güzel anlam bulunan Hoca, bitkin

bir halde cevap verir :

— Aç karcm! nallah ben geldim!..

KARANLIKTA
Nasreddin Hoca ile kars bir gece yars uyanrlar. Ortalk

zifirî karanlktr. Tabiî o devirlerde ne elektrik, ne havagaz, hat-

tâ ne de petrol var. Geceleri k meselesi ya çra, yahut da

mumla hallediliyor.

Kars :

— Efendi, u mumu yakver! der.

Hoca :

— Mum nerede ki? diye sorar.

— Sa tarafnda olacak...

Hoca cevap verir :

— Aman hatun! Bu zifirî karanlkta sam solumu nereden

bileceim!

«O DAHA KRL...»

Nasreddin Hoca merhumun kars, göl kenarna yine çamar
ykamaya gidecekmi. Ykanacak çamar çokça olduundan, kir-

li çamarlarn doldurulmu olduu bohçay Hoca srtlam. Göl

kenarna gelmiler. Kars çamarlar ykamak üzere sabunu ç-

karp bir kenara koymu. Hoca da tam geriye dönecei srada,

çallar arasnda gizlenmi bulunan bir kara kuzgun birdenbire

sabunu kapt gibi uçmaa balamaz m?
Kadn hemen telâlanr :

— Sabunu kuzgun kapt, ko Efendi! diye barmaa balar.

Nasreddin Hoca, hiç telâ etmez. Bulunduu yerden gittikçe

uzaklaan kuzgunu tâkip eder. Esasen her ne yapacak olsa ona

yetiebilmesine imkân olmadn da bildii için :

— Telâlanma Hatun! der. Görmüyor musun, onun üstü ba
bizim çamarlardan daha kirli.. Sabuna bizden çok ihtiyac var.

«SEN ÇERDEN, BEN DIARDAN..»

Nasreddin Hoca, bir gün bir türlü doru ilemeyen saatini

satmaya karar verir. Çarya giderek bunu bir tellâla teslim eder.

Tellâl saati alarak dil dökmeye balar :

— Saatlerin âhm satyorum. Deil dakika, saniye amaz.

Bir sefer kur, bir hafta el sürme! Namaz vaktini, iftar vaktini,

sahur vaktini kaçrmak istemeyen varsa bu saati alsn... Altn sa-

atlerden daha kymetlidir. Çarklar prlanta yataklara yerletiril-

mitir.
.

Hemen birkaç kii toplamr, pey sürmeye balarlar. Nasred-

din Hoca da dayanamaz, saatini kaçrmamak için o da pey sür-

meye koyulur. Sonunda herkesten fazla pey sürdüünden saati

üzerinde kalr. Tellâliye olarak da avuç dolusu para öder.



Akam eve dönünce durumu karsna anlatr.
Kars :

„
~ Ben de yourtçuyu kandrdm kocacm, der. Yarm okka

yourt tartmasn söyledim. O yourdu tartarken ben de kendisine
belli etmeden altn bileziklerimi terazinin dirhemlerinin altna so-
kuverdim. Hiçbir eyin farknda olmad. Yarm okka yourt veri-
yorum diye bir okkaya yakn yourt verdi.

Nasreddin Hoca ban sallar :

Anlald, der. Sen içeriden, ben dardan böyle gayret
göstere göstere, sonunda evin idaresini güzelce yoluna koyacaz !

.

ÖTEYE GTME
Hoca merhum uyurken rahat durmaz, boyuna sana soluna

dönerdi. Bu da midesini fazla iirmesinden, midesine fazla dü-
kün olmasndan ileri geliyordu.

O böyle uyurken, sk sk karsnn üzerine düer, kadn rahat-
sz ederdi.
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Bir gece yine böyle yapnca, kadn dayanamaz :

— Biraz öteye gitsene Efendi! diye seslenir.

Bu sesle uyanan Nasreddin Hoca, uyku sersemlii ile kalkar,
giyinir, evden çkarak yürümeye balar.

Bir saat kadar yol aldktan sonra, bir tanda rastlar. Adam
akn akn :

— Gecenin bu vaktinde böyle nereye gidiyorsun Hoca? diye
sorar.

Bu soru, Nasreddin Hocann akln bana getirir :

— Kuzum ahbap, sen onu brak da bizim eve ura! Hâtûna
sor! Daha da öteye gideyim mi ?

Meseleyi bilmeyen adam Hocaya akn akn bakar.

«SEN HALÂ UYUYORSUN!»

nsan çok yemek yer ve hemen uykuya dalarsa iyice rahat*
sz olur. Bir takm korkulu rüyalar, kâbuslar görmekten de ken-
dini alamaz.

•te merhum Nasreddin Hoca, midesine iyice dükün bir kim-
se olduundan sk sk korkulu rüyalar görürmü.

Bir akam yine börekleri, pilâvlar fazlasyla kaçrarak uyku-
ya dalnca garip ve skc bir rüya görmü. Sözde mahalledeki
kocakarlar etrafn almlar, onu kendileri gibi bir kocakar ile

zorla evlendirmek istiyorlar. Hoca istemem dedikçe de üzerine
varyorlar.

Eskiden erkekler, keselerine güvendiler mi, dört taneye kadar
kadn alabilirlerdi.

Nihayet Hoca, kan ter içinde kâbustan uyanr. Bakar, kars,
hereyden habersiz, ml ml uyuyor.

Hemen kendisini dürterek uyandrr :

— Hey hâtûn! Sen, hâlâ uyuyorsun. Konu komu beni evlen-

diriyorlar, farknda bile deilsin! Üzerine ortak geliyor, haberin
olsun!..

BALTAYI SAKLAMI

Nasreddin Hocann can cier istemi. Çardan takmyla ci-

er alp eve göndermi. Akam olup da sofraya oturduu zaman
bakm kars önüne sadece hamur mancas sürüyor. «Cier ne-

rede?» diye sorar. Kars: «Kedi kapt» der'.
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Çaresiz ses çkarmaz. Ertesi günü yeniden bir takm cier
a arak eve gönderir. Esasnda cieri kedinin filân kapt yoktur
Eve komular misafirlie gelmiler, hocann kans da cieri pi-
irerek onlara yedirmitir. Ertesi günü de eve takmyla cier gel-
c iini gören komular, yeniden gelirler. Hocann kars yine cieri
piirip bunlara yedirmek zorunda kalr.

Akam üzeri eve gelen Nasreddin Hoca önünde cier yahnisi
yerine yine hamur mancas görünce :— Bugün de cier göndermitim. Ne oldu? diye sorar.

Kadn boynunu büker :

— u komumuzun çok hrsz bir kedisi var. Onu da kapp
kaçt, der.

^

Hoca merhum, öyle sama soluna bir bakar. Bir kenarda
yeni alm olduu baltaya gözü iliince, bunu hemen alr Dolaba
yerletirip kilitler. Anahtar da cebine atar.

Kadn bundan bir ey anlayamadndan
:

Baltay neden kilitledin Efendi? diye sorar.
Nasreddin Hoca :

~ §u hrsz kedinin errinden., diye cevap verir. ki akçelik
cieri çalan hrsz kedi, on akçe eden baltay çalmaz m?

«PEK. YA KED NEREDE?»

Merhum Nasreddin Hocann kedi ile ilgili bir fkras daha var-dr k, bu da pek hotur.

Hocann cam yine bir et yemei ister.. Paraya kyar iki ok-

söyler
^ kariSma akama bunu Piirmesini

Hoca bütün gününü, akama yiyecei et yemeini düünerek
geçirir. Itihas artsn diye o gün öle yemei bile yemez.

Aksilik bu ya, o gün öleye Hocann evine karsnn bir sürü
akrabas misafirlie gelirler. Hem de bunlar, Nasreddin Hocann
hiç de sevmedii kimselerdir.

Kadncaz ne yapsn? Akrabalarna kar küçük dümemek
için Hocann getirdii eti piirir ve bunlara yedirir.

Nasreddin Hoca akam üzeri, eve gelip de karn zil çalarak
sofraya oturunca, kars önüne sade suda pimi bulgur pilâv
sürer.

Hoca tabiî hem bozulur, hem de arr :
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— Et yemei nerede? diye sorar.

Kadn, bunu, kocasnn hiç de sevmedii akrabalarna yedir-

mi olduunu söylemekten çekindii için :

— Kedi yedi! cevabm verir.

O zaman Hoca, odann bir köesinde yatmakta olan kediyi

alr, kantara vurur. Kedi tam iki okka gelince :

— Bak, kedi tam iki okka çekiyor, der. Sana da iki okka et

brakmtm. Eer bu iki okka çeken kedi ise, et nerede? Yok,
tarttm et ise, kedi nerede?

GÖRÜNMEK, GÖRÜNMEMEK MESELES

Eski zamanlarda, kaç, göç denilen bir ey vard. Bir kadn
ancak kocasna ve kendi yakn akrabalarna, bir de kocasnn
mahzur görmedii akrabalarna görünebilirdi.

Yine eski zamanlarda bir erkek de çok defa karsnn yüzünü
ancak evlendii gece görebilirdi. Evlenmeler, görücü usuliyle ya-

plr, gelin erkein kadn akrabalar tarafndan görülür, münasip
bulunduu takdirde söz kesilir ve evlenme bu ekilde tahakkuk
ederdi.

O devirde fotoraf da olmadndan, erkek alaca kadnn
resmini bile göremezdi.

îte bizim Nasreddin Hocay da bu usule göre evlendirmi-

ler. Hoca o gece karsnn yüzünü görünce, onun felâket derece-

sinde çirkin olduunu farkeder. Fakat olan olmutur. Geri dön-

mesine imkân yoktur.

Ertesi sabah iine gidecei srada kadn krtarak sorar :

— Kocacm! Kime görüneyim, kime görünmeyeyim? Bu ko-

nuda bir ey söylemedin...

Bu soru, Hocann bütün tahammülünü ykar :

— Bana görünme de, kime istersen görün hâtûn! cevabn
verir.

«OLAKLA BANA SOR!»

Nasreddin Hoca, karsyla uyurken, gecenin ilerlemi bir saa-

tinde bir gürültü ile uyanrlar. Kulak verince kapnn arkasnda
iki kiinin konumakta olduunu duyarlar. Bunlar, eve gizlice

girmi iki hrszdr.
Biri öyle konuur :
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der ' NedM Pe5leri"d“ k°™ da

Hoca cevap verir :

, ,

~ Öyle
u
ya

’ sana göre 'hava ho. Fakat sen gel de ne halegeldiimizi bana ve olaa sor!..
6

GÜLMEZ SULTAN
Nasreddm Hocann kars, iyiden iyiye ask suratl imi Gül-

terL™'
r hl5

.

b,meT5- H°“ »fer ona bu kolu huyunuterketmes için nashatlarda bulunmu ama, huylu huyundanvazgeçemeyecei için bir türlü onu bundan ^azgeçirememi
Halbuki bir erkek, akamlar evine yorgun argn döndüü za-man, karsndan güler yüzden baka ne bekler?
Hoca yine bir akam yorgunluktan bitkin bir halde eve dön-Kapw Kana, her zamanki gibi as.k suratla ka

™.

Nasreddm Hoca bu durum karsnda ona yeniden nasihat ver-meye balar :

— Nedir bu suratn? Yüzünden düen bin parça oluyor. Bugülmez sultanlktan ne zaman vazgeçeceksin?
Kadn bir mazeret bulmak için :

— ey! der. Komularmzdan bir kadn öldü de, Allah ecir
ve sabr versin demeye gittim. Cenaze evinden gelen kimse gül-mez ki. ,

,

Hoca dayanamaz :

bilirîin

113^’ bayd! Ben S6nn düün evinden geldiin zaman da
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NADIN SONU

Merhum Nasreddm Hoca, yumuak huylu bir kimse imi ama,
zaman zaman da inad tuttu mu, tutarm hani...

Kars da bu hususta ondan aa deilmi... Zaman zaman
aralarnda çkan kavgalar da hep bu yüzden olurmu.

Bir akam yemekten sonra Hoca karsna :

— Git eee bugün sen yem ver! der.

Kars hemen karlk verir :

— Benim yorgunluktan halim mi var? Hem eee yem vermek
senin vazifen.. Sen ver!

— Bu akam sen versen ne olur?

— Ben veremem, sen ver!

Derken ikisinin de inad tutar. Münakaalar kztkça kzr.
Karsnn inadn yenemiyeceini anlayan Nasreddin Hoca, bir

kurnazlk düünür :

— Pekâlâ! Öyleyse aramzda bir bahse tutualm. Kim ilk ön-

ce konuursa eee o yem versin. Oldu mu?

Kars kabul eder. îkisi de birer köeye çekilerek somurturlar.

Nasreddin Hoca, kadnlarn fazla geveze olduklarn düündü-
ü için onun dayanamayarak konuacan ve eee yem vermek
zorunda kalacan hesaplamtr. Ama kars oral görünmüyor.

Az sonra da feracesini giydii gibi komuya gider. Tabiî Hoca
bahsi kaybetmemek için gitme diyemez.

Aradan bir saat kadar geçer, eve bir hrsz girer. Odada Ho-

cay görünce barp çarmasndan korkarak kaçmaa hazrlanr.

Ama Hocann hiç ses çkarmadan oturmakta devam ettiini far-

kedince kaçmaktan vazgeçerek geri döner. Sandklar, dolaplar

açar, ne bulduysa çuvalna doldurur. Geldii gibi çkar gider

evden...

Hocann kans, gece yars eve döndüü zaman, ortaln kar-

ma kark olduunu, sandklarla dolaplardaki kymetli eyann
yerlerinde yeller estiini, kocasnn ise brakt yerde sessizce

oturduunu farkedince :

— Bu ne haldir Efendi? diye çl basar.

Hoca birden rahatlayarak :

— Haydi bakalm, git eee yemini ver! der.
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YÜZMEK BLRM
Eski devirlerde, hal ve vakitleri yerinde olan kimseler, dörde

kadar kadn alabilirlerdi. Nasreddin Hoca da ilk evleniinden be,
on yl sonra genç bir kadn daha alm. Evde bir tek kadn idare
edebilmek bile çetin bir davâ iken ikisini birden idare etmek daha
da zor bir i ama, olan olmu bir defa....

Biri daha yal, biri daha genç olan kadnlar, ikide bir' arala-
rnda kskançlk kavgalar yaparlarm.

Bir akam, Hoca eve dönünce, kanlarn yeniden biribirlerine
girmi bulur. Kavgay sona erdirmek için ikisine de çkmaya
balar.

Birinci kars :

— Bizim kavgamz senin yüzünden Efendi! der. Söyle baka-
lm, beni mi daha çok seversin, yoksa onu mu?

Hoca, iyiden iyiye zor bir duruma dütüünü anlar. Hangisi-
ne: «Seni daha çok severim» diyecek olsa, dieri küsecek. Kav-
gann sonu da gelmeyecek.

Onun için her iki taraf tatmin etmek ve kavgay bitirmek için:
— kinizi de ayn derecede severim, der.

Ama onun cevab karlarndan hiçbirini tatmin etmez :

— Hayr, böyle ey olmaz.. Birimizden birimizi az da olsa bi-

raz fazla sevmen gerekir. Hangimizi daha çok seversin?
Hoca ya tahtaya basmak istemez :

kinizi de ayn derecede severim. Bo yere srar etmeyin!
O zaman kanlarndan genci sorar :

— imdi üçümüz bir kaykta olsak. Kayk birdenbire devrilse.

Biz de suya dökülsek. Hangimizi daha önce kurtarrdn?
Bu soru, Nasreddin Hocay bir kât daha artr. Ama susmak

da olmaz. Herhalde bir cevap bulmak lâzmdr. Eski karsna döner:
— Hatun sanrm sen biraz yüzmek bilirsin, deil mi? der.

MAV BONCUK

Rivayete göre, Nasreddin Hoca, bir ara dört kadn alm. Ka-
rlarnn dördü de kendisine pek dükünlük gösterirlermi. Bu yüz-
den de evde kskançlk kavgalarnn bir türlü sonu gelmezmi.

Nasreddin Hoca düünmü, tanm ve bir gün çardan dört
tane mavi boncuk alm. Bunlarn herbirini, dier ortaklarna gös-
termemesini tembih ederek bir karsna vermi.
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Karlar ne zaman: «Hoca en çok beni sever!» diye kavgaya

balasalar hemen atlr :

— Kavgaya ne hacet? Mavi boncuk kimde ise gönlüm onda-

dr, der, iin içinden çkarm. Karlarnn da her biri Hocann en

çok kendisini sevdiine inanrm.

MUMU GÖREN

Nasreddin Hoca evlenmi. Bir müddet sonra kars gebe kal-

m. Dokuz ay on gün tamamlanm. Ve bir gece karsnn sancs

tutmu. Hoca hemen ebeyi çarm.
Ebe gelmi, kadm muayene ettikten sonra dourmak üzere

olduunu söylemi. Hemen gerekli hazrlklar yapm. Bu arada

evde bakas olmad için mumu da Hocann eline tututurarak:

— Tut unu da iimi rahat göreyim, demi.

Az sonra Hocann kars ilk çocuunu dourmu. Hoca da ra-

hat bir nefes alm. Meer kadmn çocuklar ikizmi. Ebe birinci

çocuktan sonra ikinci çocuun da gelmekte olduunu görünce

Hocaya :

— Aman mumu iyi tut! Bir çocuk daha geliyor, demi.

Bu çocuk da doar domaz, Hoca mumu hemen söndürmü.

Ebe
— Ne yaptn Hoca Efendi? diye haykrm. Böyle vakitte hiç

mum söndürülür mü?
Nasreddin Hoca cevap vermi :

— Nasl söndürmem? Görmüyor musun, gören dar
çkyor.

«CEVZ OYNAMAYA GELR!»

Nasreddin Hoca merhumun kars tekrar gebe kalr. Vakti ta-

mam olur. Fakat bir türlü douramaz.

Bütün komular, ebe filân yandaki odaya dolarlar. Kadnca-

z ztrap içinde kvranmaktadr. Nasreddin Hoca ise, bitiik oda-

da endie içinde dolamaktadr.

Bu srada kadnlardan biri yanna gelir :

— Hoca Efendi, karn bir türlü kurtulamyor. Bildiin bir duâ

varsa oku da çocuk dosun! der.

Hoca :
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Hayrola Hoca Efendi, demi. Sizin evde bu sahal ace gürültü vard.
sabah da ePey-

j

Nasreddin Hoca içini çekmi •
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- Onu mu soruyorsun? ey! Bizim kar bana kzd. Cübbemen tekme att. Cübbem de paldr küldür merdivenlerden asavayuvarland. Herhalde bunun gürültüsünü duymu olacaksnz
1

Aman Hoca Efendi, neler söylüyorsun? Hiç cübbe merdi-venden düerken bu kadar gürültü çkarr m?
Nasreddin Hoca dayanamaz :

d.m7ste
n
ilt b™ T”

e‘“”- der ' CÜbbe"in içinde ba" var-m te" Ille bana bunu mu söyletmek istiyorsun?

NES KAYBOLMU
Bir gun Hoca câmide iken komularndan biri koa koa geldi-— Aman Hoca, çabuk ol! Eve ko !

s

Nasreddin Hoca iyiden iyiye telâlanr :— Ne var? Ne olmu ?— Karn çldrm. Akln kaybetmi..
Karm akln m kaybetmi ?— Evet! Seni, istiyorlar..

Emre*

Fakat Nasreddin Hoca hemen evin yolunu tutaca yerde ba-n iki elinin arasna alarak düünmeye balar.
Onun bu halini gören arr :

— Ne düünüyorsun Hoca Efendi? Eve kosan a!

Nasreddin Hoca ban sallar :

— Eve komak kolay... Benim düündüüm ey baka...
— Ne düünüyorsun ?

— Bana karm aklm kaybetmi demedin mi? Benim bildii-
me göre karmn zaten akl yoktu. Acaba kaybettii ey nedir?
diye düünüyorum...

NEDEN ALIYORMU?
Bir akam Nasreddin Hoca eve gelip sofraya oturunca, ka-

rs hazrlad çorbay mutfakta kâseye boaltm. Tuzu yerinde
mi, deil mi, diye bir kak alp tatm. Çorba çok scak olduun-
dan gözünden ya gelmi. Bu halde kâseyi alp sofraya koymu.

Nasreddin Hoca, karsnn gözlerinin yal olduunu farke-
dince :

— Hayrola? Gözün neden yal? Neden aladn? diye sormu.
Kars hakikati söylemek istememi :

— ey! Rahmetli annemi hatrladm da, demi. O, bu çorba-
y çok severdi.

Hoca ses çkarmam. Burnuna çorbann nefis kokusu gelmi.
Karn da çok acktndan hemen kan kâseye daldrm, dol-

durup azna boaltm.
Bunu yapmasyla beraber az, boaz bir anda yanp kavrul-

mu. Onun da gözlerinden ya gelmi.
Kars onun bu halini görünce :

— Ya sen neden alyorsun Efendi? diye sormu.
Fena halde cam yanan Hoca cevap vermi :

— Annenin ölüp de senin sa kaldna alyorum.

GEÇNMEE GÖNLÜ YOKMU
Eskiden bir erkek karsn bir tek sözle boayabilirdi. Erkek,

karsna «bo ol!» dedi mi, kadn ondan boanm olur, hemen boh-
çasn alr, babasnn evine dönerdi. imdiki gibi mahkemeye
verme usulleri yoktu.

Nasreddin Hoca da evlendikten birkaç yl sonra bir gün kza-
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rak karsna: «Bo ol!» der ve onu boar. Kadn da çaresiz boh-
çasn ald gibi babasnn evine gider.

Hocann karsn boam olduu haberi, ksa bir zamanda he-
men duyulur. Ahbaplarndan biri kendisine rastlaynca :— Sen karn boamsn, öyle mi Hoca Efendi? diye sorar.

Nasreddin Hoca :

— Evet! der.

— Bu kadar yldan sonra?
— Öyle oldu.

Kuzum senin karn kimin kz idi?— Bilmiyorum.

— Öyle ey olur mu? nsan bunca yllk ayalinin kimin k-
z olduunu bilmez olur mu?

Geçinmeye zaten gönlüm yoktu ki sorup öreneyim!..

SEBEP NE M?
Nasreddin Hocann bir gün kars ölür. Tevekkül gösterir. Hiç

kimse onda fazla bir üzüntü sezmez.
Derken aradan bir müddet daha geçer. Bu sefer de eei ölür.

Hoca hemen ah etmeye balar. Günler geçer, bir türlü üzüntüsü
geçmez. Bir' kar suratla dolamakta, herkese de üzüntüsünü
söyleyip durmaktadr.

Nihayet dostlarndan biri daha fazla dayanamaz :— Kuzum Hoca Efendi, der. Geçenlerde karn öldü, seni öyle
fazla bir teessür içinde görmedik. Rahmetliyi hemen unuttun. Der-
ken eein öldü, feryad kopardn. Hâlâ szlanr, durursun Yak-k alr m sana bu hal?

Nasreddin Hoca ban sallam:
— Ah, ah! demi. Mesele bildiin gibi deil... Karm ölünce,

konu komu hemen etrafm ald. Beni avutmaa koyuldular. Ba-
na çok daha iyi bir kadn bulacaklarn söylediler. Böylece fazla
üzülmeme meydan vermediler. Ama eeim ölünce hiç kimse gelip
de bana daha iyisini bulup alacan söylemedi. Onun için eei-
min arkasndan nasl alayp szlanmam?

' '

YORGAN KAVGASI

Nasreddin Hoca merhum bir gece uyurken bir gürültü üzerine
uyanr. Kars ondan evvel uyanmtr. Pencereye gelip bakarlar
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f.

ki sokakta bir kavgadr gidiyor. Bir takm külhanbeyleri biribir-

lerine girmi, dövüüyorlar.

I
Hava souk ve yamurlu imi. Nasreddin Hoca :

;

; — Dur sokaa çkaym da unlara nasihat vereyim. Kavga-

f larm yattraym, der.

I
Kans buna mâni olmak ister ama, Hoca oral olmaz. Üüme-

i yeyim diye yorgan da srtna alarak sokaa çkar. Kavgaclar

f
ayrmaa çalr. Nasihatler eder. Yapmayn, etmeyin, der,

|

Bu srada külhanbeylerden biri Hocann srtndan yorgann

\
çekip ald gibi ortadan kaybolur. Dierleri de peine düerler.

Sokakta ne kavga, ne de külhanbeyi kalr...

Hoca yorganm kapp kaçan kiilhanbeyini aratrr, ama o çok-

tan yok olmutur. Soua da daha fazla dayanamayarak türeye

[
titreye eve girer.

I
Kars onun geldiini duyunca :

j

— Mesele ne imi Efendi? diye sorar,

f.
Hoca cevap verir :

— Meer bütün kavga bizim yorgan yüzündenmi.. Yorgan
gitti, kavga da bitti.

«BUL CÜBBEM, AL SEMERN!»

Nasreddin Hoca eeine binmi olarak bir yere giderken, öle
ezan okunmaa balam. Ayn zamanda bir su kenarndan geç-

mekte olduklarndan abdest alarak namaz klmaya karar vermi.
Hayvann durdurarak inmi. Cübbesiyle sarn eein srtna

;

koyduktan sonra su kenarna varp abdest almaa balam.
Bu srada oradan geçmekte olan biri, Hocann dalgn dalgn

abdest almakta olduunu görünce, Hocann cübbesini ald gibi,

oradan sessizce uzaklap gitmi.

Nasreddin Hoca abdestini alp kurulandktan sonra cübbesini

j

giymek istemi. Fakat bakm ki eein üzerinde cübbesi yok.

[

Saa sola bakm, aram, taram, tabiî bulamam.
O zaman hiddetle eein semerini çkarp kendi srtna alm:
— Bul cübbemi, al semerini! demi.

KME NANILIR?

Nasreddin Hocann eeine dair bir çok fkralar vardr. Esa-

sen bunun için Nasreddin Hoca derdenmez, hatra hemen onun



«Sen u ak sakall halimle benim sözüme mi inanrsn,

yoksa eein sözüne mi?»

eei de gelir. Bunlarn en holarndan biri, onun eeini isteyen

komusuna vermi olduu cevap hakkndadr.

Komusu ondan bir gün bir i için eeini ister. Hocann ise

eeini bit yabancya vermeye hiç de gönlü yoktur. Ne yapsn.

Adam savmak için :
. ,.

— Eek burada yok... Senden önce bir bakas istemiti, ona

verdim, der. „ , , ,

Tam bu srada ahrda bulunan eek anrmaa balamaz m.

Komu hemen durur :

— Akolsun Hoca Efendi, der. Komuluk hakk böyle m olur

.

Hani eeini bir bakasna vermitin? te ahrda imi. Anryor.

Hoca hemen verecei cevab bulur :

— Sen u ak sakall halimle benim sözüme mi inanrsn, yoksa

eein sözüne mi?

DANIMI
Herhalde insanlar kendilerine âit bâz eyleri, geçici bir za-

man için bile olsa, bakalarna vermek istemezler. Meselâ buun
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I

hiç kimse kendi özel otomobilini en yakn bir arkadana bile u-

Lava buraya gitmesi için, vermek istemez.

Bugünkü devirde özel otomobil ne ise. Nasreddin Hocann ya-

sad devirde de eek aa yukar o idi.

Bir gün komularndan biri yine eeim ister.

bir konuaym, der. Eer gönlü olursa ve-

r;rH

Ahra gider, biraz durur. Sonra dar çkarak komusuna u

C6Va

- Eekle' konutum. Kendisini sana vermeme gönlü raz ol-

muyor. O, bana çok yük vurur, iyice döver, sonra benimle be

ber sana da söver, diyor.

HIRSIZIN SUÇU YOK MU?

i Bir gün Nasreddin Hocann eeini çalarlar. Hoca hemen fe-

! yada balar. Derken konu komu birikir. Meseleyi örenirler. Ba-

l"^"^irsiklik etmisin! Abnn kap.sma

r “itrtvrl ördürürken bu gibi eyler düünülür de

duvar biraz daha yüksek tutulur.
.. . , , ,

;

_ nsann eei ahrda iken, sk sk bakmak, goz kulak olmak

i ““ül Senin de uykun amma arm. Ölüm uykusuna m yattn?

;

Hrszlar eeini çalarlarken çkardklar gürültüyü nasl duy-

mazsn^
sende Ahmn kapsn açk brakm olacaksn...

i Böylece her kafadan bir ses çkmaa, herkes de kendisini suç-

lmava balaynca. Hoca daha fazla dayanamaz :

— nsaf edin be! der. Haydi benim suçlarm var, diyelim. K

nm ivi kapamamm, kilit asmamm, hrsz duymamm, f

S mân Fakat u koskoca eeimi çahp giden tarsmn hiç m
suçu yok?

BAKASININ EE KAYBOLURSA...

Nasreddin Hoca bir sabah baa giderken, birkaç kiiye rast-

lar. Bunlar kendisinin baa gittiini örenince .
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Sub&lmn 6§e kaybolmu? da, bu taraflarda rm diye!

—- nsan türkü söyleyerek mi eek arar?
Hoca oral olmam :

‘

I

vam~etmi.
eIn çararak ^ar, diyerek yoluna de-

j

TAM ALIIYORMU
Nasreddin Hoca merhum, bir gün eeinin çok arpa ve sama»

«Yaztk ofdu.. Tam aç yaamaa aîyordu ki
ömrü vefa etmedi..»

yediini düünerek bunu azaltmaya karar vermi. Böyle yapmak-
la epeyce para tasarruf edebileceini düünmü.

îlk i olarak arpadan bir avuç, samandan bir demet eksilt-

mi, Bakm, eek oral deil.. Ertesi günü arpay ve saman da-

ha da azaltm... Hayvann az dili olmadndan ikâyet edecek
deil ya.. Bunu gören Hoca, her gün arpa ile saman biraz daha
azaltmaya balam. Bunu yaparken de pek memnun görünüyör-
mü. Böylece eeini bir ey yemeden yaayabilmeye altraca-n umuyormu.

Arpa mikdarn nihayet bir avuca, saman da bir demete in-

dirmi, ertesi günü ise bunu da kesmi.
Fakat sabahleyin ahra girdii zaman ne görsün? Eek ölme-

mi mi ?

Bu ie pek üzülen Hoca, hemen dövünmeye balam :

— Ah, ah! Yazk oldu. Tam aç yaamaya alyordu ki ömrü
vefa etmedi.

NATÇI M
Nasreddin Hocann eei dere kenarnda dolarken suya dü-

mü. Aknt da hayvan alp sürüklemeye balam.
Bunu görenler, hemen evine koarak Nasreddin Hocaya duru-

mu bildirmiler.

Mal cann yongas deil mi? Hoca da hemen derenin kenarna
komu. Ona eein dereye dütüü yeri göstermiler. Hoca he-

men ters tarafa doru komaa balam.
Yaknlarndan biri kendisini uyarmak istemi :

— Ters tarafa kouyorsun Hocam.. Aknt alt tarafa doru
akyor. Eeini aaya doru sürüklemi olacaktr. O taraflara

bakman lâzm.

Hoca u karl vermi :

— Ben akntnn ne tarafa aktn* biliyorum ama, siz benim
eein ne kadar inatç olduunu bilmezsiniz. Onun her ii terstir.

Onun için onu aada deil, yukar taraflarda aramak lâzm.

ÖLME EEM. ÖLME!

Bir yl Akehirde çok ktlk olmu. Hocann da eei için teda-

rik edebildii arpa ve saman, daha k bitmeden tükenmi. nsan-
lar bile yiyecek bulamazlarken hayvanna yiyecek bulmak bir me-
sele halini alm.

'• v • I
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Hoca da eeini çok seviyor. Onun açlktan ve yemsizlikten
her geçen gün âdeta erimekte olduunu gördükçe ici içine s-
myor. 6

Bir sabah yine ahra girince, .eeini yere uzanm bulur. Hay-
van açlktan ölmek üzeredir. Can çekiiyor. Hemen kulana ei-
lerek öyle seslenir :

r,
ÖIme e§eS™> ölme! Bahar gelecek, yonca bitecek. O zaman

bol bol yer, karnn doyurursun.

HTYAT EEK LÂZIM

Nasreddin Hoca kadlk yaparken bir ara ii çok aztan ve ileri
götüren yalanc ahitlerle mücadeleye girimi. Bunlara verdii
ceza, eee ters bindirilmi olarak çar pazarda dolatrlp
tehir edilmek oluyormu.

Bi gün bir yalanc ahit daha yakalam ve hemen kendisine
bu cezay vermi. Hocann eei de kapmn yannda durduundan
yalanc ahidi buna bindirerek çar pazarda dolatrmlar. Bu
yüzden Hoca da ister istemez eeinin getirilmesini beklediin-
den geç kalm, buna da can sklm.

Aradan iki gün geçmeden, ayn yalanc ahit yine de bir dâ-
vada yalanc ahitlik yaparken yakalanmasn m? Bu mahkeme-
nin kads da onu ayn cezaya çarptrr. Fakat gezdirecek eek
bulamaynca, biri Nasreddin Hocamn eeinden bahseder. Kad
da meslekdana haber göndererek yalanc ahidi ehirde gezdir-
mek için eeini istetir.

Ama, Nasreddin Hoca bu sefer eeini vermeye raz olmaz :— iim var, eeimi kimseye veremem, der. Ancak u yalan-c ahide söyleyin, eer bu sanattan vazgeçmek niyetinde deilse,
bari yannda bir ihtiyat eek bulundursun!..

CEZA
Nasreddin Hocay evlendirmek istemiler. Ama Hoca öyle bir

düün masrafm, sonra da karsna yapaca masraflar düünün-
ce bu ie raz olmak istememi. Bunu da kendisini evlendirmek
isteyenlere açk açk söylemi.

Bunun üzerine bu ie önayak olanlardan biri :— Pekâlâ Hoca, demi. Büyük masraflar benden, küçük mas-
raflar senden olmak üzere evlenmee de itiraz edemezsin ya!

f Nasreddin Hoca, bu teklif karsnda inadndan vazgeçerek:

•: — Madem kesenin azn böyle cömertçe açyorsunuz, olur,

l demi.

Hemen düün hazrlklarna giriirler. Düün masrafm üzer-

|
lerine alp Hocay evlendirirler.

j
Fakat Hocann ald kadn, müsrif mi, müsrifmi. Hemen her

I gün kocasna :

|

— Bana unu al! Bunu al! Be arm basma isterim. Yeni pa-

|

buç isterim! diye aslmaa balam. Hocann zaten kesesi pek

\
hafif.. Almamak da olmaz. Borç harç karsnn gönlünü yapmaa

I koyulmu. Onun düünceli halini görüp ne olduunu soranlara da

|
bir ey söylemezmi.

| Bu sralarda Akehir bostanlarma bir yaban domuzu dadan--

;
m. Ne bostan, ne tarla brakm. Bostan ve tarla sahipleri de

ji tuzak kurarak naslsa bu zararl canavar diri diri yakalamlar.

| Herkesin can fena halde yandndan, domuzu öldürmeden önce

l
iyice canm yakmaa karar* vermiler.

Ama bir türlü münasip bir ikence ekli bulamyorlarm. Der-

j
ken Hocaya danmaa karar vererek ona bavurmular. Mese-

|
leyi anlattktan sonra ona nasl bir ikence yaplmasn tavsiye

i edeceini sormular.

Hoca hiç düünmeden cevap vermi :

— En iyisi büyük masraflar benden, küçük masraflar ondan

;
olmak üzere kendisini evlendirelim!

« BR DE HEYBE M YÜKLEYELM? »

Nasreddin Hoca çarya gitmi. Öteberi alarak bunlar heybe-

sinin gözlerine doldurmu. Bir de bakm, heybe iyiden iyiye ar
çekiyor. Tutmu bunu omuzuna yüklenip eeine öyle binmi ve

evinin yolunu tutmu.

Onu bu halde gören tandklar :

— Hoca, bu hal ne? diye sormular. Heybeyi ne diye eein
terkisine koymazsn da omuzunda tarsn?

Hoca cevap vermi :

— Görmez misiniz? Zavall hayvan beni bile zor tayor. Bir

de heybe mi tayacak? Ona yardm olsun diye heybeyi de ben

tayorum.
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SON ÜMT
Nasreddin Hoca merhumun biricik varl olan sevgili eei

b,r gun kaybolmu. Kendi mi ba,m ahp bir yere gitmi, yol,hayvan bin m arm, bilmiyor.
Tabu una buna soruturmaa, aramaa koyulmu. Krlaradoru açlm. Bir taraftan da bir türkü söylemee balam.
Boylece dolap dururken bir tandna rasüarTand :

- Hoca, böyle türkü çara çara nereye gidiyorsun? diye
sorar.

nu söyler
da eegini kaybettiini, onu aramakta olduu-

Ahbab :

1

1 - rt,

Bu ne *tr IIoca Efendi? Benim bildiim, insan eeinimybett m, feryat eder, alar, dövünür. Sen ise türkü söylü-
yorsun! J

Hoca, kendisine önündeki tepeyi gösterir :- Bir ümidim u dan ardnda kald. Eeimi orada da bula-mazsam o zaman sz dinleyin bendeki feryad! cevabm verir.

HOCAYA OYNANAN OYUN
Nasreddin Hocann eei ölür. Tabiî yeni bir eek almas ge-

rekir. imdi otomobile alan bir kimse nasl yayan gezemezse,
eskiden de eee, katra alan bir kimse, eeksiz olamazd. Mer-
lum Hoca da bunlardan biri olduundan yeni bir eek almak üze-
re çarya gider.

Bakar, biri eeim satyor. Gözden geçirir, hayvan beenir,
nazarlkta da uyuurlar, böylece eei satn alr. pinden çeke-
rek evinin yolunu tutar.

Durumu gözden kaçrmayan iki külhanbeyi, Hocaya bir oyun
oynamaya karar vererek aralarnda sözleirler. Hocann peine

i

düerler. Biri eein boynundaki ipi Hocaya sezdirmeden kendi
oynuna balar. Dieri de eei ald gibi yeniden satmak üzere

pazarn yolunu tutar.

Hoca, tam evinin önüne gelince, bir de bakar ki eek kaybol-mu. Yerinde bir genç var.
— Kimsin sen? diye sorar.
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Külhanbeyi boynunu büker :

— Ah, hiç sorma Hoca Efendi, der. Geçenlerde annemin kal-

I bini kracak bir eeklik yaptm. Annem de bana: «nallah eek
|

olursun!» diye inkisar etti. Hemen insanlktan çkarak eek haline

I

geldim. imdi öyle sanyorum ki, annem hasretime dayanamaya-

I
rak inkisarn geri ald. Ben de yeniden insan haline geldim. Bun-

I da üphe yok ki kerametli varlnzn da tesiri olmal!

|

Hoca, bu durum karsnda gencin boynundaki ipi çözer :

— Peki, git de, bir daha annenin gönlünü krma! der.

Ertesi sabah yine bir yerden biraz para uydurur. Pazara gi-

1
derek yeni bir eek aramaa balar.

}

Bir de ne görsün? Dün ald eek yine de satlmyor mu?
Hemen eee yaklar, kulana eilir :

— Seni gidi çapkn! der. Annene kar yine nasl bir eeklik
i yaptn ?

MAKSADI BAKA M!..
Nasreddin Hoca merhum, eeini huysuzluu yüzünden satma-

a karar vererek pazara götürür.. Hayvan cambaza teslim eder.

O da hayvan satmak üzere dolatrmaya balar.
Bir müteri gelir, diine bakmak ister; eek hart diye srr.
Bir bakas kuyruuna bakaym derken çifteyi yer.

Hayvan kimseyi yanna yaklatrmaz. Kimsenin kendisini mua-
yene etmesine izin vermez. Cambaz da gelir, hayvann yularn
Hocaya teslim eder :

— Senin hayvann çok huysuz, der. Kimse bu hayvan satn
almaz.

Nasreddin Hoca, eeini satamayacan anlaynca :

— Esasnda ben de onu satmak için getirmi deilim, der.

Maksadm Ümmeti Muhammedin benim ondan neler çekmekte ol-

duumu görüp anlamasdr.

« AKLIN VARSA DEREYE KO! »

Eski devirlerde kömür pek bilinmediinden ate odunla yak-
lrd. K için de halk yazdan civardaki dalardan aaç keser,

bunlar istif ederek k için saklard.

Hoca da frsat buldukça baltasm alr, eeini önüne katar,

yakn dalara giderek odun keserdi.
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«Akln varsa dereye ko!»

Bir gün yine böylece daa çkm. Dolarken, çra haline ge.m bir çam köküne rastlar. Çra, oduna nisbetle çok daha kymelh olduundan sevinir. Kökü parçalar. Eeine de güzelce yükle
yerek evm yolunu tutar.

y

Fakat yolda bir ara, çrann iyi cinsten olup olmadn meralede. Çakman çakar, çraya tutar. Bir iki defa üfleyince, ka’
haline gelmi bulunan çra birden alev alr. Söndürmek ister, sön
duremez. Alevler bir anda bütün yükü kaplar. Ürken eek desaa sola çifteler atp anrarak komaa balar.

Tabiî Hocay da bir telâ alr. Yaklaamad eeinin arkasndan koarken, bir taraftan da :— Akln varsa, dereye ko! diye haykrmaa balar.

DOKUZ EEK M, ON EEK M?
Nasreddn Hoca budayn öütmek için deirmene gidecek-m. Bunu örenen komular da kendi eeklerini deirmene kadar

götürmesi için Hocadan rica ederler. yi kalbli olan Hoca da ken-

dilerini krmaz. Dokuz eei önüne katarak yola koyulur. Kendi
de kendi eeine biner, tabiî..

Epeyce yol aldktan sonra bir ara aklna eekleri saymak ge-
lir. Sayar, dokuz çkar. Binmekte olduu kendi eeini saymad
için hemen telâa kaplr :

Eyvah! Eeklerin says benimki ile beaber on olacakt.
Halbuki dokuz tane var. Demek biri kâybolmu.

Hemen eeinden inerek onuncu eei aramaa balar. Tabiî
bulamaz. Dönüte bir daha sayar; eekler on tane..

Hoca rahatlar ve yeniden eeine binerek tekrar yola koyulur.
Derken bir vesveseye kaplr. Eekleri yeniden saymaa balar.
Yine binmekte olduu eei saymaynca :

— Eyvah, demin yanl saymm! Eeklerden biri kayp!, di-
ye yere atlar. Saa sola koar, arar. Bir ey bulamaz. Eeklerin
yanma döner. Bir daha sayar; yine on tane..

Tekrar rahatlayarak eeine biner.. Yola koyulur. Bir üçün-
cü sefer yine ayn ekilde saynca dokuz olduunu görerek telâ-
la yere atlar. Sayar, yine on..

O zaman kendi kendisine :

— Eekte iken dokuz, yere inince on oluyorlar. Eeime binip
birini kaybetmektense, yaya gidip hiçbirini kaybetmemek doru
olacak! diyerek deirmene kadar yaya yürür.

« BEN BLMEM OLÂYSM! »

Eek denilen faydal hayvan, insanlar hernedense çok hor gö-
rürler. Halbuki zavallnn tek kusuru, biraz inatç olmasndan iba-

rettir. Yoksa kanaatkâr, cefake, çalkan bir mahlûktur. Spa
iken de çok sevimlidir.

Ama bir defa inad da tuttu mu, mübarek insan deli eder.

Nasreddin Hoca merhumun eei de bir gün inatçlk eder.
Hoca onu bir güzel döver. Ahra baladktan sonra da oluna yük-
sek sesle :

— u hayvana ne yem, ne de su ver! Açlktan gebersin! der.

Ama ahrdan çkar çkmaz hemen kulana eilir :

— Ben mahsustan, onu korkutmak için böyle söyledim. Sakn
hayvan aç ve susuz brakma! Sen yine de yemini, suyunu ver!
der.
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NEFT YAI

Kg: S°
Camn e§e ihtiyarIam

-S- Eski kuvveti ve dinc-l.g kalmam. Hoca ise n farknda deil.. Eskiden dadan kö-ve bir saate gelirken, bu mesafeyi iki saate almaa balam
babi

SUn bU™ bir ahbablna dert yanmak için söyleyince, ah-

ne,t ,agl süre“k

„„ ° fT” tecrübe Hakikaten can. yanan eek, daldant\e, bu sefe yam saatte gelivermi.
Hoca, derdine derman bulduu için memnun. Ertesi sabah yi-ne oduna gitmi. Odun kesip hayvana yüklemi. Ama bu sefer ken-

u
dUymaya ba§layinCa

> neft y^lene
, urdugu gibi, kendisine de sürmeye karar vermi.

Bu tecrübeyi yapar yapmaz cam fena halde yandndan ba-lam komaya... Eeinden önce evine varm. Karsna
•’

le n'di h
g k°uyorum - 01an °Wu. Eek gelince ona da söy-

le, o da bann çaresine baksn! demi.

«KM VERECEK OT?»
Hoca, eeine yem ve su vermek iinde karsyla sk sk kav-ga edermi Kadn ev ilerinden yorulduunu, bu iin erkek ii ol-duunu söyler, eee otunu kocasnn vermesi gerektiini söyler-mi. Hoca da hiç holanmad bu ii karsna yüklemeye çal-rm. 17 v

Bir akam yine bu yüzden tartmlar. Hoca, eee ot verme-
yeceini kesin olarak söylemi. Kars da inat etmi, ben de ver-mem demi. Bu yüzden eek o gece aç kalm.

Ertesi günü de iki taraf inadndan vazgeçmemi. Zavall eek
yine aç kalm.

Üçüncü günü eein bu inat yüzünden açlktan öleceini an-
layan Hoca dayanamam :

— îyi ama kar! demi. Sen zoti, ben zoti! Kim verecek bu
hayvana oti?

NASREDDN HOCA VE TMURLENK
Timurlenk Anadoluya gelip de Yldrm Bayazdn ordularnpean ettikten sonra Akehire gelmi ve orada bir müddet kal-
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rntr. Orada da Nasreddin Hoca ile tanm, nüktelerinden cok
holanmtr. Denebilir ki, Nasreddin Hoca, ho bulular ve nük-
teleri sayesinde Akehiri Timurlengin hmna uramaktan kur-
tarm, boylece hemerilerine büyük iyilikler yapmtr.

Timurlenk, Nasreddin Hocay tanynca ve kendisinden hola-
lanca, ilk i olarak cesaretini ölçmek ister.

Kendisini bir meydana diker ve ellerini yanma açarak öyle-
ce durmasn emrettikten sonra usta okçularmdan birine gerekli
emri verir.

,

O da yayna, bir ok sürerek yirmi admdan bir ok atar. Ok Ho-
cann sa koltuunun altndan cübbesini delerek geçer Yaya ikin-
ci bir ok süren okçu, ikinci oku da Hocann sol koltuk altndan
geçirir. Üçüncü oku ile sarn delip düürür.

Bütün bu tehlikeli tecrübeler yaplrken, Nasreddin Hoca, ye-
rinden bir parmak bile oynamaynca, Timurlenk onun cesaretine
hayran kalarak bol bir ihsanda bulunur. Ayn zamanda da kendi-
sine yeni bir cübbe ile bir sark verilmesini emreder.

Bu emirler yerine getirilirken Hoca merhum Timurlenge :— Emredin de u fakir Hocaya bir de çakr (alvar) versin-
ler! der.

Timurlenk :

^
— Ne münasebet? diye karlk verir. Sadece cübben ve sa-rn zarar gördü. Tarafmzdan çakrna bir zarar getirilmi de-

il ki..

Nasreddin Hoca ban sallar :

— Evet, doru söylersiniz. Sizin tarafnzdan çakjrma bir za-
la gelmedi ama, kendi tarafmdan çok büyük bir, zarara urad
Onun için emredin de bir de temiz çakr versinler!

Timu lenk güler ve Hocaya bir de yeni çakr verilmesini em-
reder.

NEDEN ÜKREDERM?
Timurlenk, Nasreddin Hocadan pek ziyade holand için ken-

disiyle sk sk buluur, konuurmu. Hoca da her istedii zaman
iimurlengin huzuruna çkabilirmi.

Bir sabah yine kendisini ziyarete karar vermi. Ve bir sepet
dolusu ayva alarak yola çkm. Yolda bir arkadana rastlam.

Nasreddin Hoca F : 6



Arkada ona nereye gittiini sorunca, o da Timurlengi ziyarete

gitmekte ve ona ayva götürmekte olduunu söylemi.

Arkada :

— Bana kalrca sen ona ayva deil de incir götür, demi. Ti-

murlenk mciri çok seviyormu.

Nasreddin Hoca bu tavsiyeyi tutmu, ve ayvalar brakarak
sepetini incirle doldurup Timurlenge götürmü.

O sabah Timurlenk biraz keyifsizmi. Can bir eye sklm
olduundan Nasreddin Hocaya yüz vermemi. Sepetten ald in-

cirleri de birer birer alarak Hocann suratna atmaya balam.
~

Nasreddin Hoca suratna olgun incirleri birer birer yerken

yüksek sesle durmadan Allaha ükredermi.

Onun bu davran Timurlengin gözünden kaçmam ve me-
rakla :

— Bre suratna incirleri yerken ne ükreder durursun? diye

sormu.
Nasreddin Hoca cevap vermi :

— Ben devletlime ayva getiriyordum. Yolda bir arkadaa rast-

ladm. Ve onun tavsiyesiyle size ayva yerine u incirleri getirdim.

Ya onu dinlemeyerek devletlime ayvalar getirseydim, yüzüm gö-

züm ne hale gelirdi? îte bunu düündüüm içindir ki Allahma
ükrediyorum.

TEK AYAKLI KAZLAR

Nasreddin Hoca yine bir gün karma bir kaz piirterek bunu
alr ve hediye olarak Timurlenge götürür. Ama yolda dayanamaz,

kazn bir ayam yer.

Timurlenk güzelce kzartlp piirilen kazdan memnun kalr.

Ama bunun bir ayann noksan olduunu görünce :

— Bu kazn öbür aya ne oldu? diye sorar.

Hoca arr, öyle bir etrafna bakar. Az ötede birkaç kazn
tek ayaklar üzerinde tünemi olarak güneledikleri gözüne ili-

ince :

— Bizim Akehirde kazlar tek ayakldr devletlim! der. nan-
mazsanz baknz

!

Tabiî Timurlenk bunu yutmaz. Adamlarndan birine kazlar
kovalamasn emreder.

Adam elindeki çomakla kazlara vurunca, kazlar, öbür ayak-

I
larn da meydana çkararak kaçmaa balarlar. O zaman Timur-

lenk :

— ite yalann ortaya çkt Hoca, der. Hani kazlarnz tek

ayaklyd?
Nasreddin Hoca hemen cevab yaptrr :

— O çoma ben de yesem, dört ayakl olurdum!.

BUZAI KEN KOARMI

Timurlenk bo vakitlerinde ordusunu tâlim ettirir ve hem
oyun, hem de bir çeit cenk tâlimi olan cirit oynatrd.

Bir gün cirit oyununa Hocay da dâvet .eder. Bir hayvana bi-

nerek öyle gelmesini tembih eder.

Nasreddin Hoca merhumun ise böyle taraklarda bezi olmad-

ndan kötü bir düünceye dalar. Ne yapacan bir türlü karar-

latramaz. Nihayet .ertesi günü çift sürdüü öküzünün srtna at-

layarak ciridin oynanaca meydana gelir.

Herkes yerinde duramayan, rüzgâr gibi koan yaz atlarda

«Devletlim! imdiki halini bilmem, buza iken

çok hzl koard...»
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iken onun böyle hantal bir öküzün srtnda gelii, Timurlengi fe-

na halde kzdrr :

— Hoca! der. Cirit oyunu için çok hzl koan, gayet atik hay-

vanlara binmek gerekirken sen ne diye bu hantal ve lâgar öküz-

le geldin?

Nasreddin Hoca boynunu büker :

— Yallah devletlim! der. Son yllardaki halini bilmiyorum
ama, ben onun buza iken ne kadar çevik olduunu bilirim. Öyle

koard ki ona at deil, ku bile yetiemezdi.

EEK OLMAK GEREKRM
Akehir halk, gazabndan fena halde korktuu Timurlengi

memnun etmek için bir çare ararlar. Sonunda kendisine güzel bir

eek hediye etmee karar verirler.

Eei kendisine takdim edecek heyet arasnda tabiî Nasred-

din Hocaya da ödev verirler. Bunlar güzelce süsledikleri eei ön-

lerine katarak Timurlengin huzuruna gelirler.

Timurlenk bu hediyeyi küçümser gibi görününce, sra ile her-

biri hayvann bir tarafn medhe koyulur.

Kimi çok salam bir hayvan olduunu, kimi dörtnala giderken

bile srtnda kahve içilecek kadar insan sarsmadn, kimi cin-

sinin pek makbul olduunu ileri sürer. Ama bu sözlerin hiçbiri

Timurlengin ilgisini uyandrmaz. Herkes bu cihangir komutann
birdenbire gazaba gelmesinden korkmaa balar.

Nasreddin Hoca bakar ki hava kötü, hemen atlr :

— Ben de bu mübarek mahlûkun gözlerinde büyük bir zekâ

görüyorum, der. Bana öyle gelir ki, kendisine tâlim edilse, ksa
zamanda okuma bile örenebilir.

Bu söz, Timurun birden ilgisini uyandrr :

— Bu eek okuma yazma örenebilir öyle mi?
— Bundan üphem yoktur devletlim!

’ — Pekâlâ! Seni bu eee okuma öretmeye memur ediyorum.

Ama eer kendisine bunu öretemeyecek olursan kellen de gider.

Bunu da bilmi ol!

Herkes acyarak Hocaya bakarken, o istifini bozmaz,.
— Baüstüne! Ancak bunun için eein bana teslim edilme-

sini ve on be gün de mühlet verilmesini isterim.

- Kabul !
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— Bu iin bir mikdar masraf olacak..

— Ne lâzmsa verilsin!

Nasreddin Hoca da paray cebine atar, eei önüne katarak

evinin yolunu tutar. Yolda arkadalar ne yapacan sorarlar,

ama o hiç birine cevap vermez.

On be gün dolar. Hoca da kolunun altna bir kara kapl kitap

sktrarak eek önünde, Timurlengin divan kurduu yere gelir.

Timurlenk :

— Oldu mu? diye sorar.

— Evet devletlim!

— Demek ona okuma örettin?

— Evet efendim!

— Pekâlâ, göster mârifetini!

Etraf büyük bir merakl kitlesiyle sarlmtr. Timurlengin

arkasnda da ba cellâd palasn syrm beklemektedir. Hiç kim-

se Hocann bu ii becerebildiine inanmamakta, ona imdiden ac-
maktadr.

Nasreddin Hoca kitab eein önüne koyarak çekilir.

Eek o zaman hemen burnu ile kitab açar ve dili ile sahife-

leri çevirmee, ayn zamanda da anrmaa balar.

Herkes armtr.
Timurlenk de bunlardan biridir. Yanndaki müavirine döner:

— Bu ie ne dersin?

Nasreddin Hocann düman olan müavir :

—
* Bu 11e biçim okuma? Eek sahifeleri çeviriyor ama sade-

ce anmyor. Ne dedii, yahut ne okuduu anlalmyor, der.

Timurlenk Hocaya döner :

— Ne dersin bu söze?

Hoca tereddüt etmez :

— Aman devletlim! der. Nihayet eek bu.. Onun ne dediini,

ne okuduunu anlayabilmek için eek dilini bilmek gerekir.

Cevap Timurlengin houna gider. Nasreddin Hocaya yüklü bir

mükâfat verdikten sonra bu ii nasl baardn sorar.

yi bir mükâfat alan ve Timurlengin hiddetinin geçtiini gö-

ren Hoca anlatr :

— Efendimiz! lk i olarak verdiiniz harçlkla bolca arpa al-

dm. Arpalar bu kitabn sahifeleri arasna yerletirdim. irkaç
gün sahifelerini elimle açarak eee arpalar yedirdim. Buna ça-

bucak alt. Ve arpalar yeyip karnn doyurmak için sahifeleri
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Heyet yola çkar. Fakat Timurlengin bu ise fena halde kzma-

cellâtlara
Adfm sa& yok! Hepsini birdencellatlara teslim etmesi iten bile deil..

te bu korku yüzünden yolda birer ikier svmaya balarlarTam karargâha varnca, Timurlengin büyük bir hkeficinde ba-
f

ban r barmakta olduu duyulur. Bunu duyan dierleri dehemen ters yüz edince, Nasreddin Hoca kendisini sertSiSkarsnda tek bana bulur.
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Timurlenk onu görünce :

— Yine ne istiyorsun bre Hoca? diye gürler.

remSe baslaf”:

^ S°rUSU kar1Slnda Nasreddi« Hoca hemen tit-
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— ey devletlim! diye kekeler. Akehir halk kullarnz beni
gönderdiler de...

— Ne diye gönderdiler? Ne istiyorlar?

— u mübarek fil için...

— Ne olmu file?

Nasreddin Hoca, hakikati söyleyecek olursa Timurlengin ga-
zabna urayacan hemen anlayarak :

— Hiddet buyurmayn devletlim! diye konuur. Kullarnz bu
mübarek hayvandan pek memnun.. Kendisini pek sevdiler. Ancak
burada yalnz olmasndan üzülüyorlar. Acaba bir diisi de geti-
lse, burada üreseler diye ricada bulunuyorlar.

Bu sözler, Timurun hiddetini yattrr :

— Pekâlâ, söyleyeyim, getirsinler! cevabn verir.
Timurlengin huzurundan hemen çkan Hoca, kan ter içinde

ehire dönerken, yolda svan ve kendisini yalnz brakan hem-
erileri hemen etrafm alrlar :

— Oldu mu Hoca? Timurlenk u belâl hayvan buradan uzak-
latrmaa raz oldu mu?

Nasreddin Hoca onlara ters ters bakar. Arkasndan da u ce-
vab verir.

— Sz ne diyorsunuz? Yakmda diisini de getirtiyor. Burada
üreyecekler! O zaman göreceksiniz gününüzü!

Ve hiddetle evinin yolunu tutar.

HOCANIN OK ATII

Timurlenk, keyifli bir gününde Nasreddin Hocay alarak, as-
kerlerin ok talimi yaptklar yere götürür. Orada konuurlarken,
Nasreddin Hoca övünmek için bir zamanlar kendisinin ok talimi
yaptn, ok atmakta çok usta olduunu söyleyecek olur. Bu söz-
le yakndan ilgilenen Timurlenk hemen Hocaya bu ustaln isbat
etmesini emreder.

Hoca ne yapsn? Söz bir defa azndan çkm. Geri almak da
olmaz. Hemen eline sürülen yay ile oku alr. Hedefin karsna
geçer. Oku yaya sürer. Hedefi nianlar, oku atar.

Ok, hedefin çok uzana düünce :

— îte ilk talîme baladm vakit, oku böyle atar, hedefi bir
türlü tutturamazdm, der.
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Hemen yaya ikinci bir ok sürer. Bunu da atar. Bu ok da he-
defi bulamaynca. :

- Ama ben ylmadm. Okiar bu ekilde hedefe eritirememek-
le beraber, bu ie her gün devam etmekte kusur etmedim, der.

üçüncü oku da çabucak yaya sürüp frlatnca, bu sefer ok na-
sa hedefin tam ortasna saplanr. O zaman marur’ bir tavrla

yay sahibine verir :

— Sonunda da gördüünüz gibi oku hedefin tam ortasna sap-
lamaya baladm, ite Hoca att m, böyle atar!

HOCA VE ÂLM
Akehire naslsa dünyann büyük bilginlerinden biri gelir. Ve

ehrin en bilgini kimse onunla münazara yapmak istediini söyler.
Tmurlenk gelip yerlemi, bütün bilginler çoktan kaçp git-

miler. Ne yapsnlar, halk bu ünlü bilginle Nasreddin Hocay kar-latu maktan baka çare bulamazlar. Hocaya yalvarp yakarr-
lar, o da sonunda bu bilginle karlamaya raz olur.

Münazara, Timurlengin huzurunda yaplacaktr. Ancak iki mü-
nazarac biribirlerinin dillerinden anlamadklarndan, bu ii ia-
retle yapacaklardr. Bu yolda anlarlar.

Yabanc bilgin önce yere bir daire çizer, bekler.
Nasreddin Hoca hemen bunu ikiye böler. Sonra dörde ayrp

uçunü kendi tarafna çeker gibi yapp, dörtte bir ksmn ona iter
gibi bir iarette bulunur.

Bilgin hemen bayla cevabn makbul olduunu iaret eder.
Arkasndan parmaklarm yukarya doru çevirip bir iki defa

hareket ettirir.

Nasreddin Hoca da bu iaretin tam tersini yapar. Parmakla-rn yere doru çevirerek ellerini sallar.

Bilgin bu cevab da beenir.
Derken kendini gösterir. Yerde sürünür gibi yapar.
Hoca da hemen ku gibi uçar iaretini verir.
O zaman bilgin Hocann karsnda sayg ile eilip elini öper.
Timur bu iaretlerden bir ey anlamayarak tercüman yoluy-

la bilgine bütün bu iaretlerin mânasn sorar.
Bilgin u cevab verir :

— Ben dünyann her tarafn dolatm; fakat itiraf ederim ki
bu Hoca kadar bir bilgine rastlamadm. lk olarak dünyann yu-
varlak olduunu bilip bilmediini anlamak istedim.

Meer bunu çok iyi bilirmi. Hemen ekvator hattn çizerek

dünyann kuzey ve güney olarak ikiye bölündüünü belirtti. Üste-

lik dünya yüzünün üç ksmnn deniz, bir ksmnn kara olduunu

da bildi. .

ikinci olarak yerden otlarn ve aaçlarn nasl bittiini sor

dum. Hemen art olarak yamuru iaret etti.

Son olarak yeryüzünün insanlar ve dört ayak üstünde yürü-

yen, yahut sürüngen mahlûklar ve balklarla dolu olduunu bilip

bilmediini anlamak istedim, ite bu soruyu sorarken büyük bir

unutkanlk yapp kular sormay unuttum. O ise, bunu farkedp

bana kular hatrlatmak suretiyle ilediim hatây düzeltti. Böy-

lece bütün sorularmn karln fazlasyla vermi oldu. Ken-

disinin benden üstün bir bilgin olduunu anladm için de elim

öptüm.

Timurlenk ondan bu cevab aldktan sonra Nasreddin Hocay

yanma çarr ve iaretle neler konumu olduklarn bu sefer de

ona sorar.

Hoca merhum, büyük bir fütursuzlukla unlar anlatr :

— Ben onu sahiden bir bilgin sanmtm. Bu adam bir bilgin

filân deil, sadece bir aç.. Herhalde Akehirin baklavalarnn öh-

retini duymu olacak ki, bir tepsi baklava iareti yapt. Ben de

önce ortasndan böldüm. Yâni yars senin, yars benim olsun

demek istedim. Sonra baktm ki bu çok olacak, bir tepsi baklava-

y dörde böldüm. Üç ksmn kendime ayrp ancak bir ksmm
kendisine verebileceimi söyledim.

^

ikinci iaretiyle, öyle bir tencere dolusu pilâv piirsek. Pi-

lâv fkr fkr kaynayp pise de yesek demek istedi. Ben de pi-

lâvn pilâv olmas için üzerine tuz, biber, üzüm, fstk serpmek

gerektiini belirttim. Houna gitti.

Son olarak kendisini acndrmak için çok aç olduunu, açlk-

tan karnnn çöktüünü, yürümeye derman kalmayp yerlerde sü-

ründüünü anlatmak istedi. Ben de açlktan bir ku gibi hafif e-

yip, nerede ise uçacam iaret ettim. Böylece bizim eve konu

gelmesini önlemek istedim. Mesele budur, devletlim!

ONA PAHA BÇM
Timurlenk bir gün Nasreddin Hocay da yanma alarak bir ha-

mama gider. Soyunup petemallarm kuanr, scaa girerler Bir

taraftan terlerken, bir taraftan da undan bundan bahsederler.

AAîI
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« Ben de zaten petemala paha biçmitim ! »

y, soraf”
Tim“rle"8i” »ir soru gelerek Nasreddin Hoea-

lu,^t
S

bTçer2r
k,5,”et b5meSn bUrSn! Bu »alimle »a"a -e

Hoca, Timurlengi öyle bir süzer :

— Yüz akçe! der.

kzaf!

ndlSlne bU kadar az klymet biçilmesine içerleyen Timurlenk

•tmrmnS der ' Yal"'z 5U i5‘emeli pelemalm >*»

Nasreddin Hoca boynunu büker :— Ben de zaten onu düünerek yüz akçe, dedim.

DÜNYANIN ORTASI

bîlgin^eS
11

o!r
rl

t
nS
î

k
fargâhna yine dünyaca tannm birgn gelir. Ondan kendisiyle tartacak bir bilgin ister.

Timurlenk de hemen Nasreddin Hocaya haber gönderir. Nas-

reddin Hoca da kalkar, gelir.

Bilgin tek bir soru soracan söyleyerek :

— Dünyann ortas neresidir? sorusunu sorar.

Nasreddin Hoca, saa, sola bakar. Gözüne eei iliince :

— Eeimin sol arka ayann bast noktadr, cevabn verir.

Bilgin bunu kabul etmeyerek Hocadan isbat etmesini ister.

Nasreddin Hocann cevab pek kestirme olur :

— inanmazsan ölç !

Esas itibariyle dünyann yuvarlak olduu gözönüne alnacak

olursa her noktann dünyann ortas olabilecei meydandadr. Bu
bakmdan da rahmetli Hocann cevab doru bulunmaktadr.

TMURLENGE BR CEVAP

Timurlenk, sohbetinden pek ziyade holand Nasreddin Ho-

cay yine bir gün yanma çarm. undan bundan konuurlarken

Timurlengin karsna bir' takm köleler çkarmaa balarlar. Me-

er Timurlenk kapsnda hizmet görmek üzere bir köle satn al-

«Aman Devletlim, senin kapnda çalrken gülecek deil a!»
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HAMAM ÜCRET

Nasreddin Hoca merhum, bir gün hamama gidecek olur. Ha-
mamclar kendisine hiç itibar etmezler. Eski püskü bir petemal,
kirli, yrtk bir havlu verirler. Hiçbir tellâk da yanna uramaz.

Hoca kendi kendisine öyle böyle ykanr. Hamamdan çkar-
ken de on akçe gibi ancak çok zengin ve eli açk insanlarn ver-
dikleri büyük bir bahi brakr.

Tabiî hamamclar, bu durum karsnda pek utanrlar.
Bir müddet sonra Nasreddin Hoca yine ayn hamama gelir.

Kendisini gören hamamclar hemen karlamaya koarlar. Hususî
oda açarlar. Srma ilemeli petemallar, ipek havlular, sedef na-
lnlar çkarrlar. Hocann koltuuna girerek onu içeri alrlar. Hal-
vette çift tellâk kendisini kokulu sabunlarla ykayp bir âlâ kese-
lerler. Hocaya ykandktan sonra çay, kahve ikram ederler. îs-
tirahatine dikkat ederler. >

Hoca bu sefer hamamdan çkarken kendisini uurlamak üzere
sralanan hamamclara bir akçe uzatr.. Ve onlarn buna fena
halde bozulduklarn görünce de öyle konuur :— Bu bir akçe, geçen sefer geldiim zamanki hamam ücre-
tidir. Geçen sefer verdiim on akçeyi de bugünkü hamam ücreti-
ne sayarsnz.

KIRK YILLIK SRKE

Tabiî eskiden bugünkü ilâçlar yoktu. Hekimlik de ileri gitme-
miti. ilâçlarn hemen hepsi bugün «koca kar ilâçlar» dediimiz
cinsten ilâçlard. Bâz otlarn, maddelerin her derde devâ olduu-
na inanrlard.

Bu arada krk yl bekletilmi sirkenin de bir çok dertlere de-,

vâ olduuna inanlrd. Onun için bâz evlerde böyle eskitilmi
sirke saklanrd.

Bir gün Hocann komularndan biri hastalanr, ilâç için de
krk yl eskitilmi sirke aramaa balarlar.

Biri Nasreddin Hoca merhuma bavurur :

— Hocam, sende krk yllk sirke var m? Bir hastamz için
lâzm da..

Hoca :

— Var! der.

— Bir parça verir misin?
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kazmaa
a'”ak mote bir çuta

Ahbaplarndan biri bunu görünce :— Ne yapyorsun Hocam? diye sorar.
Hoca, moloz ynn gösterdikten sonra :- Halk, u moloz ynndan ikâyet ediyor. Bir çukur kazyorum kj, banlan gömeyim. Halk sokaktan naL rahat^ebitin!

HnS
1

f
na

’ ya
n
bU Çukurdatl Slkan toPrak «e olacak? diye sorar.Hoca arr. Bir anda verecek cevap bulamaz. Sonra •

der.

Lamm S6n d<î ° kadar nCe Ceyp Slk dokumasan olmaz m?

ON GÜNLÜK HAMMALLIINI STERSE...

Nasreddin Hoca merhum, bir gün pazardan öteberi aldktansonra bunlar bir hammala yükler... Evine dönerken bir ara ham-mal kaybeder. Esasnda hammal bir frsatm bulup kaçar.
Aradan on gün kadar geçtikten sonra Hoca çarda dolar-

vörünmS
nbire hammah S°rmez mi? Görünce de hemen kendisinegörünmeden savuuverr.

Meseleyi bilen arkadalarndan biri :

,

~ Mad
f
m ki kaçan hammah bir defa ele geçirmisin, onu

yakalayacak yerde neden kaçtn?
Hoca cevap verir :

...
~ Nasd ka?m

T

ayay™? Ya adam beni tutup da on gündür yü-kunu^tayorum. Ver bakalm on günlük hakkm derse ne ya-

« BEN BA AAI GÖMÜN! »

' Nasreddin Hoca bir gün arkadalar ile bir mecliste konu-
urken :

— Vasiyetim olsun, öldüüm zaman beni ba aa gömün! der.
Onun bu istei herkes tarafndan garip karlanr. çlerinden

biri :

‘

— Neden bunu istiyorsun Hoca? diye sorar.

Nasreddin Hoca cevap verir :~ Yarn kyamet koptuu zaman dünya altüst olacak deil
mi. Ben de o zaman dosdoru kalkarm.
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«YAZIK SANA! »

Nasreddin Hoca merhumun Bursada bir ii çkm. Devletle
ilgili bir imi bu.. Çkp çkmayaca belli deil.. Kalkm Bur-
saya gelmi. Orada biri kendisine iinin olmasn istiyorsa, üç gün
Ulu Câme gidip namaz klmasn, duâ etmesini tavsiye etmi.

O da böyle yapm. Üç gün arka arkaya, Bursamn bu büyük
câmiine devam etmi. Namazlardan sonra ii olsun diye saatlerce
duâ etmeyi de ihmal etmemi.

Fakat gelin görün ki ii bir türlü olmam.
Bir gün öle namazm, Ulu Camie yetiemiyerek bir mahalle

arasnda rastlad küçük bir mescidde klm. Orada da duâ .et-

mi. Ayn gün ii birdenbire olmasn m?
Bu ie hem sevinen, hem de aan Hoca merhum, doruca Ulu

Câmie giderek büyük kapsndan girmi ve :

Yazk sana! u küçük mescid kadar bile olamadn! diye
söylenmi.

ALLAH TAKSM
Nasreddin Hoca bir gün sokaktan geçerken, mahalle çocukla-

rnn aralarnda kavga etmekte olduklarn görür. Onlar ayrmak
ister. Çocuklar da kendisini görünce pek sevinirler. Etrafn ala-

rak öyle derler :

— Hep birlik olduk, u cevizleri topladk. Kimimiz aaca çk-
tk, kimimiz çkanlara omuz verdik. Kimimiz dallan silktik, kimi-

miz de topladk. imdi bunlar aramzda bölüemiyoruz. Ne olur,

sen hakem ol da bize u topladmz cevizleri taksim et!,.

Hoca :

— Pekâlâ! der. Yalnz bu taksimi nasl yapaym? Allah tak-

simi mi istersiniz, kul taksimi mi?

Çocuklar hep birden :

— Allah, taksimi! derler.

Nasreddin Hoca da bunun üzerine cevizleri alr. Kimine bir

avuç, kimine iki avuç, kimine sadece bir veya iki ceviz verir. Ki-

mine ise bir ey vermez.

Ceviz alamayan veya az alanlar hemen itiraz ederler :

— Bu ne biçim taksim Hoca Efendi? Hakszlk yaptn!
Nasreddin Hoca oral olmaz :

— Hayr, ortada hakszlk filân yok. Siz, Allah taksimi iste-
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dmz bm de bunu yaptm. Eer kul taksimi isteseydiniz hepini-
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rat oZZ™rr- Klmine * °™ •*> -5Z i

Çocuklar ses çkaramazlar.
i

TEHDT
lehrWw

e

a
dl\^C

!-
m“'humun her?eyi tatl ve ho olduu gibi

SmeSitilS
°- her5Cyi

' °lay'“ lafndan-

Bir gurbr köye gider. Köylüler kendisini misafir ederler Yemek çkarrlar. Yemekten sonra Hoca dönecei zaman bir bakaheybesi ortada yok.. Kimse de ne olduunu bilmiyor
’

Balar söylenmeye :

Yoksa ben
U

va^
yb

2
m Ne yapip yaplp onu bulmalsnz,i oksa ben yapacam bilirim!

Köylüler Hocann bu hiddeti karsnda hemen telâa kap-
lrlar. Balarlar heybeyi aramaa.. Bulamadklar takdirde Ho-camn tehdidim yerine getireceini düünmek, hepsini ürkütmek-

, ?/r

k
t
bir am

T
a sonunda heybeyi bulur, getirir, Hocaya verir-

imi
Meger bm bunu kendl ' heybesine benzeterek evine götürmü

HejJesi bulununca, merhum Hocann da keyfi hemen yerine

Serier
§eSlne KöyIüler onu köy snrna kadar yolcu

Tam ayrlacaklar zaman, içlerinden biri dayanamayarak
sorar

— Kuzum Hoca Efendi! Heyben kaybolduu zaman, bunu bu-lamadmz takdirde yapacam bilirim, dedin. Pek merak et-tim. Eer heybeyi bulamasaydk, ne yapacaktn?

Hoca cevap verir :

— Gayet basit! Evde eski bir kilim vard. Bunu kesip kendi-me yeni bir heybe yapacaktm. -

P
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PARAYI VEREN DÜDÜÜ ÇALAR

Nasreddin Hocann bir çok sözleri halk tarafndan pek ziyade

beenilmi, hattâ bunlar atasözü haline gelmitir. Bu fkradaki

sözü de bunlardan biridir.

Hoca, öteberi almak üzere pazara gidecekmi. Bunu örenen
mahalle çocuklarndan herbiri kendisinden, bir ey ister. O sra-

larda çocuklarn en çok sevdikleri oyuncak düdük olduundan ço-

u da kendisine bir düdük almasn rica ederler.

Rica ederler ama, hiçbirinin para filân verdii yok. Yalnz
çocuklardan biri Hocaya düdük parasn verir.

Akama doru Hocann pazardan döndüünü gören çocuklar

hemen etrafn alrlar. Hoca merhum, kendisine para vermi olan

çocua ald düdüü uzatr.

Dierleri

:

— Hani bizim düdüklerimiz? diye aslnca, bugün bir atasözü

haline gelmi bulunan cevab verir :

— Paray veren düdüü çalar.

NEDEN AMARLAMI?

Nasreddin Hoca olunu, çemeden su almaa gönderecekti.

Çard. Yanana okkalca bir amar akettikten sonra :

— Olum, al u testiyi, krmadan doldurup getir, dedi.

amardan çocuun can fena halde yand için alamaa ba-
lamt. e annesi kart :

— A efendi, dedi, nâhak yere olan neden amarladn, canm
yaktn, günah deil mi?

Hoca : ,
!

— Senin akln ermez. amarn acsyla dikkatli olur, testiyi

krmamaya çalr. Testiyi krdktan sonra çocuu dövmenin ne

faydas olur ki?

HOCA VE DLENC

Nasreddin Hoca, dilencileri hiç sevmezdi. Çünkü bunlarn ço-

unlukla çalmadan yaamay âdet edinmi tembel kiiler olduk-

larn bilirdi.

Bir gün yamurdan sonra evinin damm aktarrken, aadan
birinin kendisine iaret ettiini görerek :

— Ne istiyorsun? diye sorar.
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Cevap bulamayan dilenci çkar, gider.

HOCA VE KADINLAR

kadar kad,„iar da sever-
Çok kadnlar doldururdu ’hocJ mî?

zamanlar erkeklerden

sever, onlarla sohbe^tL^^aad? *'“"*• ° da kadl"lar‘
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Kadnlarn sohbetine doyamadan gitti diye!.
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PAANIN KULLARI

Bir gün Akehire maiyeti ile birlikte zengin bir paa gelir. Bü-

tün adamlar beli.. Hepsinde srmal elbiseler, âlâ çuhadan al-

varlar, sar pabuçlar.. Hepsi böyle zengin bir paann adam ol-

duundan gururlu...

Hoca bunlara rastlaynca, kim olduklarn merak eder, sorar.

Onlar' da :

— Biz falanca paann kullaryz, cevabn verirler.

O zaman Hoca dayanamaz. Gözü, eskimi, rengi atm cüb-

besine, yamal alvarna, alt delik pabuçlarna gider. Ellerini ha-

vaya kaldrarak :

— Yâ Rabbîî der. Bir u falanca paann kullarna, bir de

senin kulunun haline bak! Senin büyüklüüne, kudretine, zengin-

liine bu halim yarayor mu?

BELK KAPI K TANEDR

Nasreddin Hoca merhum bir gün evine yemee giderken, pe-

ine dört be molla taklr. Kendisini övmeye balarlar'. Hoca ise,

iin içyüzünü pek güzel anlamtr. Mollalarn maksad yemee
ortak olmaktr. Halbuki Hocann bütçesi buna hiç de müsait de-

ildir. Olsa bile bu doymak bilmez aç adamlara rzkm yedirme-

e hiç hevesi yoktur.

Yolda bir iki defa bir bahane ile onlar savmak ister ama,

hepsi de birihirinden pikin mollalar, oral bile olmazlar. Bunlar,

Hocamn sofrasna iyice göz koymulardr.

Nihayet bu ekilde konua konua evin önüne kadar gelirler.

Oraya varnca Hoca mollalara :

— Siz bir dakika urada bekleyin! diyerek kendi içeri girer.

Onlar da kapnn dnda brakr. Karsna da bir yere saklana-

can, kapnn önünde bekleen fodlac mollalar bir bahane ile

savmasn söyler..

Kadn bir dakika sonra kapy aralayarak mollalara orada ne

beklediklerini sorar.

Mollalar, Hocay beklediklerini söyleyince :

— Hoca Efendi evde yok! der.

Pikin mollalar hemen itiraza balarlar :

— Böyle ey olur mu? Beraber geldik.

— imdi yanmzda idi.
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Derken biri Hocaya sormu :

~7 ®ocam > senin de biniciliin var m?
Nasl yok diyebilir?

***
|u biniciliini bize de anlat ki örenelim 1
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alk deil.. yice ürkmü, huysuzlarm. Onu sakinletirmek için

iyi bir binicinin srtna atlamas, onu koturarak iyice yormas
lâzm. Ama bu ii kim yapacak? Bütün mesele burada.. Çiftlikte

binicilikleri ile övünen bir çok kimseler var ama, bu ii hiçbiri

beceremiyordu. Kim srtna atlasa, ya âha kalkarak, ya çifte ata-

rak yere yuvarlyor. Birkaç kii bu ii tecrübe etmek istedi ama,
hiçbiri muvaffak olamad. Dediim gibi o zaman gençtim ve iyi

bir binici idim. Baktm ki hiç bir babayiit bu ii yapamyor, he-
men bir Besmele çekerek ortaya çktm. Cübbemin eteklerini top-

layp belime soktum. Kollarm öyle svadm. Ata doru usul
usul yaklatm.

Herkes Hocay merakla dinlerken meclise birdenbire Hocann
bahsettii çiftliin kâhyas selâm vererek girmesin mi?

Hoca merhum, onun, atmaa hazrland yalan hemen farke-
deceini ve kendisini bozacan anladndan sözü :

— Fakat baktm ki bu ii beceremeyeceim, hemen yanndan
uzaklaverdim, cümlesiyle tamamlam.

NEDEN UYDURAMAMI?

Memleketimizde, bilindii gibi îranllar, mübalâaclklar ile

tannmlardr. Esasna baklrsa, onlarn mübalâaya dükün olu-
larnn sebebi, memleketlerini fazla sevmelerinden ileri gelmek-
tedir. Onun için de hereylerini olduundan büyük, olduundan
muhteem ve göz kamatrc olarak ileri sürerler.

Bir gün Nasreddin Hocann bulunduu mecliste bir ranl var-

m. Balam Tahran övmeye.. Be yüz arn boyunda bin arn
geniliindeki saraylarn güzelliklerini ballandra ballandra an-

latmaa..

Hoca, bunun altnda kalmak istememi :

— Ben de Bursadan yeni geldim, demi. Orada da Hâkammz
yeni bir saray yaptrm. Ama ne saray bir bilseniz.. Yerden ba-

kld zaman dam görünmüyor. Kalfasna sordum, yükseklii tam
be bin arn imi.

Sözün tam bu srasnda meclise yeni bir ranl gelmez mi? Onu
da buyur edip, hal ve hatr sormular. Nereden geldiini ören-
mek istemiler. Meer ranl Bursadan gelmiyor mu imi? Hoca-

nn bu tesadüfe cam sklm^ Çünkü anlatmaa balad saray
Bursadan yeni gelen ranlmn görmemi olmasna imkân yok.
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Dier Iranl sormu :— Peki Hoca Efendi, bu Sarayn eni ne kadar?
Doca boynunu bükmü :— Yirmi arn! •

WrmTa!Xluflr
ay bÖrle? YÜkSebI be§ b" a^" da ™

Hoca cevap vermi :

k o^dan
n

ven,

U

ll
n
t uyduracaktm ™a, ne yaparsnz0 aöan yem gelen bu adam iimi bozdu.

neden bomu?
Eskiden pijama nedir bilinmezdi. Erkek olsun kadn ok.n

,
Ayr,ca ba5a da

b- mek adeti vard. Yan açk bala uyunmazd.

l»ne
a

Sde,
di

A?»°°
a

f" ahbabl"a »<» misafir-

gösteri?
'

Gikri hZ’
” fi 8' Hocaya gwekli itib« fazlasylag ster. Güzel bir yemek ikram eder. Tatl tatl sohbet ederler

çkanr
^ Zam3m gdr ' Adamcalz Boca^ yatak odasna

. ,

Yc
j
de tertemiz Çaraf ile yatak durmaktadr. Yastn üze-mde de yepyeni bir gecelik entarisi ile bir gecelik takkesi duru

Sa"?:~r- E”lariy 8Ser' Takkeyi de ba5‘na Sösirir. Ya-'

Fakat bu gecelik takkesi biraz tuhafçadr. Bir defa Hocannbana bol gelmektedir. Sonra da boazna kadar' uzundur.

a ,,„
H0Ca tazesiz yatmaa da alk olmadndan bunun çaresiniaar, sonunda bir iple takkeyi ortasndan boar. Böylece basma

geçirerek rahat rahat uyur.
oyece bana

S
u
ba

î
Ie
Z
m erkenden ev sahibi odasna girip de Nasreddin Ho-çay bu halde görünce :

— Hayrola Hoca! diye söylenir.. Takkeyi bomusun!.
Hoca boynunu büker :

"

— Ne yaparsn? Eer ben onu bomasaydm, o beni boacakt.

KAVUU NE OLMU?
Nasreddin Hoca merhumun fkralarndan, onun çocuklar daçok sevdiim anlyoruz.

Bir gün eeiyle giderken, oyun oynayan bir sürü çocua
rastlar.

Hoca nasl çocuklar seviyorsa, çocuklar da ayn ekilde Ho-

cay sevmekte olduklarndan hemen etrafn alrlar; Yârenlie
balarlar.

’ ‘

Derken çocuklardan biri Hocann kavuunu kapt gibi kaçar.

Hoca peinden seirtir. Tam tutaca zaman çocuk kavuu bir

baka arkadana atar. Hoca onu kovalarken bu da yakalanaca
zaman bir* üçüncü arkadana atar. Böylece kavuk elden ele do-

lamaa balar.

Hoca yalvarr, yakarr ama, çocuklar kavuunu vermezler.

Çocuklara el kaldrmayan, hayatnda kimseyi dövemeyen Ho-

ca merhum, bu durum karsnda ister istemez eeine binerek evi-

nin yolunu tutar. Nasl olsa çocuklarn kavuunu evine getirip b-
rakacaklarndan üphesi yoktur.

Evine yaklanca, bir tand karsna çkar. Hocay bu hal-

de görünce :

— Hayrola Hoca, kavuun nerede? diye sorar.

Hoca u cevab verir :

— Demin çocuklarn arasndan geçiyordum. Kavuum bunla-

r görünce çocukluunu hatrlad. Onlarla oynamaya balad.

«PEN PARAYI BULUNCA..»

Nasreddin Hocann fakir olduunu biliyoruz. Bütün hayat bo-

yunca da bu yüzden skntdan kurtulabilmi deildi.

Zor artlar altnda yaayan her insan gibi, zaman zaman o

da borçlanm, borcunu ödeyememi, alacakllarnn kapsnn ei-

ini andrmasna engel olamamtr.

Yine böyle zor bir zamannda birine iyiden iyiye borçlanm.

Alacakl da her gün alacan istemek üzere gelmee balam.
O geldikçe Hoca saklanm, kars türlü bahanelerle kendisini at-

latmak üzere dil dökmü.. Ama, borç da bir türlü ödenmiyormu.

Bir gün kar koca evde otururlarken alacakl yine kapya da-

yanmasn m? Hoca hemen kafesin arkasna saklanarak karsna

iaret etmi. Kadncaz da ister istemez inip kapy açm.
Balam her zamanki konumalara :

— Hoca Efendi nerede?

— Daha gelmedi, evde yok..
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ana evine gitmi olduunu söylediler?— Baka yere uram olacak..— Ne zaman gelir?

Bilinmez ki, belki de bugün hiç gelmez..~ y‘ ama bzim aIacat “tok? Kaçma seferdir geli-

— Elbette ödeyecek..
— Ne zaman? Nasl?
Hocann hazrcevap olduunu bildiimiz

naga balam :

kars, hemen anlat-
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W

ca dayanamaz. Kafesi kaldrarak bam uzatr. Ve alacaklsna

öyle seslenir :

— Seni gidi köftehor seni! Pein paray bulunca nasl da ks

ks gülersin!

BZE DE URARDI!

Dünyann her tarafnda dedikoducular vardr. Bunlar her de-

virde yaam olduklar gibi her devirde de yaayacaklardr. Esa-

snda her insan az veya çok dedikoducudur; dedikoduyu sever.

Dedikoducularn en çok holandklar konu ise, kar ile koca-

lar arasnda geçen olaylardr.

Nasreddin Hoca da evlendikten sonra, evlilik hayat hakkn-

da çeitli dedikodular yaplmtr. Bunlarn balcas, karsnn
fazla sokak gezmesi imi. Eskiden kadnlarn hemen bütün ha-

yatlar evlerinde geçerdi. Kocalarndan izin almadan hiçbir kadn
evinden dar adm atamazd. îzin alarak gittii komularda ve-

ya akrabalarnn evlerinde de fazla kalamazd. Ama Hocann ka-

rs, kocasnn o engin müsamahasndan, hogörürlüünden fayda-

lanarak bol bol sokaa çkar, komu komu gezermi.

Dedikodu konusu arayanlar için bundan âlâ frsat m olur?

Balamlar mahallede dedikodu yapmaa... Bu dedikodular, ksa
bir zaman sonra Hocann da kulana gelmee balam.

Bir gün yakn bir ahbab onu önlemi :

—
- Yahu! Senin karn hakknda epeyce eyler' söylüyorlar. Far-

knda deil misin bunun?

.
— Ne söylüyorlar?

— Çok sokak geziyormu!
— Ya!
— Bütün gün komudan komuya dolap duruyormu. Neden

müsaade ediyorsun?

— Ben karmn bu kadar sokak gezdiine inaimam.

— Ama herkes söylüyor..

— Sen bakma onlara.. Halkn az torba deil ki dikilebilsin.

Karm o kadar gezecek olsa, arasra bizim eve de urard.

« YA ÇNDE BEN OLAYDIM? »

Nasreddin Hoca bir gece uyurken uyanr. Bahçeden bir ses

duymu gibidir. Karsn uyandrmadan sessizce yatandan kal-

kar. Pencereye giderek bahçeye bakar.
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Ef

— Ne diye ükredip duruyorsun? Biricik cübbeni ortasndan

deldiin için mi?

Hoca cevap verir :

— Bunun daha da kötüsü olabilirdi. Allaha nasl ükretmem?

Ya içinde ben olaydm?

HOCANIN BURCU

insanlarn göklere, yldzlarn esrarna kar ilgileri hiç de ye-

ni deildir. Belki de insanln tarihi kadar bunun eski bir tarihi

vardr, insanlar her zaman gökler ve yldzlarla ilgilenmiler, bun-

larn srlarn çözmek istemilerdir. Bütün din kitaplarnda da

gökyüzü, ay, güne ve yldzlar hakknda âyetler, rivayetler

vardr.

insanlar, fen ilerledikçe gökler ve yldzlar hakknda yava

yava bilgi sahibi olmaa balamlardr. Bugün ise bilindii gi-

bi onlara ulamak, oralara kadar gitmek hazrl içinde bulu-

nuyorlar.

Nasreddin Hocanm yaad devirlerde gök ve yldzlarn sr-

larn çözmek için uraanlara müneccim denirdi. Bunlar yldz-

larn durumuna göre her ay deien oniki burcu kefetmilerdi. Ve

bugün bile hâlâ bir çok insanlarn inandklar bir eye, insanlarn

doduklar tarihe rastlayan burçlara göre talihleri olduuna ina-

nrlard.
.

Bir mecliste yine bu mesele konuulurken biri merak ederek

Hocaya sorar :

— Kuzum hoca, sen hangi burçta domusun?

Hoca, ciddî ciddî karlk verir :

— Teke burcunda...

Teke burcu diye bir burç yok ki.. Sakn bu' olak burcu ol-

masn?
, . j— Evet, olak burcunda domuum ama, aradan bu kadar yl

geçti. Nerede ise ihtiyarla ayak basacaz. Bu kadar yü içinde

olak da büyüyüp teke olmam mdr?

KM ÖRETM?
Nasreddin Hocann inei bir buza dourmu. Fakat yava

yava büyüyen bu buza, bir gün haarln son haddini göste-

rerek evin yanndaki bostana girmi. Ne varsa hereyi çinemi,

yemi, mahvetmi.
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Hoca bunu görür görmez, hemen bir sopa yakalad gibi ba-hm ineini dövmeye..
Kars arm :

J—
Ne yapyorsun Efendi? Bostan berbat eden buza.. Sen ise

inei dövüyorsun!

Hoca cevap vermi :

— Ufack buzaya bu haarl anasndan baka kim öret-mi olabilir? Onun için de daya hak eden kendisidir.

«YA SECDEYE KAPANIRSA?»

Nasreddin Hoca bir gün ii icab bir yolcüua çkar. Bir eh-e gelerek bir hana iner. O zaman otel denilen ey olmadndan
yolcular j^abanc yerlerde hanlarda veya, kervansaraylarda kalr-
lard.

Hocann indii han, eski mi eski, harap m harap bir yermi.
Hoca, tavanlardaki kalaslarn ve tahtalarn gcrtsndan kendi
-kendine sesler çkarmasndan, tavan ha çöküyor, ha çökecek diye
sabaha kadar uyuyamam.

Sabah olunca da bunu han sahibine söyleyerek hann tamir
ettirmesini tavsiye etmi.

Ama dar kafal bir yobaz olan han sahibi hiç oral olmadanu karl vermi :

— Merak etme! Tavan salamdr, tamire de ihtiyac yoktur,
O duyduun çtrdlar, sesler, aaçlarn Cenâb Hakka ibâdetin-
den, tebih etmesindendir.

Hoca dayanamam :

\ a bir gün ii daha ileri götürüp secdeye de kapanmak
isterlerse o zaman görürsün gününü!

ÇÖMLEK HESABI

Eskiden, bugün olduu gibi takvim yoktu. Günlük gazeteler
de çkmazd. Bu yüzden günleri pek aran olmazd ama, ayn
kaç olduunu bilenler pek az olurdu.

Bu, dier aylar için pek önemli olmasa bile, Ramazan ayi için
çok lüzumlu bir eydi. Onun için Ramazan geldi mi, günleri a-
rmamak için herkes bir usul tuttururdu.

Yine bir gün Ramazan gelmi, Nasreddin Hoca da günleri iyi
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hesaplamak ve armamak için bir çömlek alarak, her gün içine

birer ta atmaa balam. Tabiî talar otuzu bulunç Ramazan
ela tamamlanacak, Hoca eksik veya fazla oruç tutmaktan kurtu-

lacaktr.

Nasreddin Hocann küçük olu da babasnn her gün bir’ çöm-
lee ta atmakta olduunu görünce, tutmu ayn çömlee kimseye-

belli etmeden bir avuç ta atvermi.
Ramazan sonlarna doru bir gün mesliste o gün Ramazann

kaç olduu yolunda bir tartma çkm. Kimi yirmi bei, kimi

yirmi altsdr diyormu. Hoca bu tartmaya son vermek için:

— Durun, benim salam bir* hesabm var. Ramazann kaç ol-

duunu size imdi dosdoru olarak söyleyebilirim! diyerek evine

komu. Çömlei boca ederek talar saymaa balam.
Bir de bakm, doksan tane ta var. Tabiî bu ie bir türlü

akl ermemi. Talar yeniden çömleine doldurduktan sonra dü-

ünceli düünceli ayn meclise dönmü.
Onu görünce hemen :

— Ramazann kaç imi Hoca? diye sormular’.

Nasreddin Hoca :

— Krk bei diye kekelemi.

Hemen itirazlar yükselmi :

— Olur mu böyle ey? Ramazann tamam otuz gündür. Da-

ha bitmeden sen krk beidir diyorsun. Krk be gün süren ay

var m?
Hoca içini çekmi :

-— Benim çömlek hesabna baklacak olursa, bugünün Rama-
zann doksam olmak gerekir. Ben yine insafl davrandm da bunu

yar yarya indirdim.

SUÇUNU BLRM
Nasreddin Hocann tarlasna bir gün yabanc bir öküz girer.

Hoca bunu görünce sopasn kapt gibi hayvann üzerine yürür.

Öküz bu durum karsnda hemen kaçmaa balar. Hoca kovalar,

fakat yetiemez.

Hocann bu ie can çok sklr ama ne yapsn? ister istemez

geri döner.

Birkaç gün sonra Nasreddin Hoca pazarda ayn öküzü görme-

sin mi? Hemen bir sopa kaparak hayvan dövmeye balar. Sahi-

bi arr :
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— Hoca ne yapyorsun? Öküzümü ne hakla dövüyorsun böyle’ Irloca u cevab verir :

J
I— Sen sus hele! O suçunu pek güzel bilir!.

« B * R pUL EKSK VERN! »

m„,
N
n
re
u
dn
f
0Ca

’ gençInde bir derenin kenarnda oturuyor- Inu. Derken, hepsi de kör, be alt kii gelirler. Hocaya kendi-lerini karya geçirmesi için rica ederler. Bu ii yapacak olursaadam bana birer pul vereceklerini söylerler

yHPaCak °lursa
’

tarafin^geçirmeye'.

1 ““^ Srtnda ‘a51yarak <,ere"i"

f
.n ,i

ma
.

y ne
.

“ geçirirken naslsa tam derenin ortasnda sr-tndan duurur. Aknt da adamcaz ald gibi götürür. Böylece

IrVu T °
A

mak Uzere bütün körler derenin kar tarafna»eçulm olur. Ama korler arkadalarndan birinin eksik bulun-duunu farkederek hemen feryada balarlar. Onun nerede oldu-
fc,mu sorarlar.

Nasreddin Hoca, \ körlerin kopardklar gürültüye fena haldeKzar .

„
-Ne amata ediyorsunuz o kadar? diye kendilerini paylar

i ekala, ben vazgeçiyorum hakkmdan.. Bir pul eksik verin!

NEDEN SOKMULAR?
Nasreddin Hoca merhum, bir yaz günü yolculua çkm Ha-va scak m scak. Buram buram terliyor. Yaknlarda ne bir gölne bir dere var Susadkça susam. çi kavrulmaya balam.

'

^
lam bu srada bir çeme görerek eeini sevinçle o tarafadoru surmu. Çemenin yarana varnca da hayvanndan inmi.
fakat bir de bakm ki çemenin lülesine bir kazk sokmu-

ic*r.. ou ancak damla damla akyor.— Bu ne itir böyle? diyerek kaza aslm. Çekmi.
Biraz zorlar zorlamaz kazk yerinden çkm. Fakat ayn za-manda iddetle^fkran sular Hocann üstünü ban su içindebrakm. Onu batan aaya bir güzel slatm.
Bunu gören Nasreddin Hoca lüleye dönmü ;

-Jevekkeh seni tkamamlar, demi. Böyle deli deli akar-san elbette azna kaz sokarlar!..
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«AH GENÇLK! »

Genel olarak yal kimseler bir ie giriip de bunu baarama-
dlar, beceremediler mi, hemen gençliklerini hatrlarlar. Yann-
dakilere de bunu söyleyerek, gençliklerinde ne derece yaman ve

becerikli olduklarna onlar da inandrmak isterler.

Bizim Hoca da yalanp göbek salverince, sk sk gençliini

anar olmu.
Bir gün bir ata binmesi gerekmi. Eeri tutarak bir sçram...

Nerede? Az kalsn yere düüyormu.
Hemen içini çekerek :

— Ah, gençlik! demi.
Sonra etrafna baknm, kimsecikler olmadn görünce:

— Sanki gençliinde böyle bir sçrayta ata binebilir miydin?

UNA DEM BUNA DEMEM!
Nasreddin Hoca merhumun en çok sevilen fkralarndan biri

de muhakkak ki udur :

Hoca scak bir yaz günü tarlaya ekin biçmeye gidecekmi.

Giderken susaynca kesip yer, serinlerim diye bir kaç karpuz da

alarak beraberinde götürmü.

Mübarek Austos günei yükseldikçe ortal kasp kavurma-

a balam. Çok geçmeden Hoca da karpuzlardan birine bça
vurmu.

Bakm, tatsz.. Hemen bunu orada bulunan bir tezek ynnn
üzerine atm. kinci bir karpuz kesmi. Bu da aksine tatsz çk-

masn m? Onu da ayn yere atm.
. Sra dierlerine gelmi. Fakat karpuzlar ayn bostandan, ay-

n tohumlardan olduu için hepsi de tatszlkta birbirleriyle âde-

ta yar ediyorlarm.

Sonunda Hoca kestii bütün karpuzlar ayn tezek ynnn
üzerine atarak oran eline alm ve yeniden ekin biçmeye ba-
lam.

Ama scaklk da arttkça artyormu. Yaknlarda su namna
bir ey yok. Nihayet dayanamayacan anlayarak yeniden tezek

ynnn bana gitmi. Kesip parçalad ve oraya att karpuz

dilimlerini birer birer alarak, una demi, buna dememi diye

diye hepsini de yemi! '

Bu kssadan alnacak nice hikmetler var!
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MADEM K KIYAMET KOPACAKMI..

Nasreddin Hocann güzel, besili bir kuzusu varm. Bütün ar-

kadalarnn gözü de bu kuzuda imi. «Ne etsek, Hocay nasl

kandrsak da kuzunun kesilmesine raz etsek... unu afiyetle bir ye-

sek!» diye kafa yorarlarm.

Sonunda bir plân yaparlar. Hocay ancak bu ekilde oyuna

getirebileceklerine hükmetmilerdir.

Biri karsna çkar :

— Haberin var' m Hocam, der. Bugünlerde kyamet kopa-

cakm.
— Kim söyledi?

— Herkes söylüyor bunu..

— Kulak asma! Kyametin ne zaman kopacan ancak Allah

bilir...

— Ama herkes söylüyor. Herkes söylediine göre de bir bil-

dikleri olmal! Gel kyamet kopmadan u senin kuzuyu keselim

de bir güzel yiyelim! Hiç olmazsa kyamet kopmadan önce ken-

dimize bir ziyafet çekmi oluruz.

— Aklm ermez bu ie benim!

Hoca biraz gitmi, bir baka ahbabna rastlam. O da ayni

masal okumu. Bugün yarn kyamet kopacan, hazr vakit var-

ken kuzuyu kesip yemelerini tavsiye etmi.

Hoca bundan kurtulur, fakat karsna çkan üçüncü tand
da ayn eyi söylemesin mi?

Sonunda Hoca, bunlarn ellerinden ve dillerinden rie yapsa kur-

tulamayacan anlar. Kuzusunu kesip bir ziyafet çekmeyi' içi ya-

na yana kabul eder.

Tabiî ahbaplar buna pek ziyade sevinirler. Hemen bir kr

ziyafeti düzenlenir. Plâvi, helvay da bakalar üzerlerine alr.

Hoca da kuzusunu götürür.

Güzel bir su banda kuzuyu keserler. Ate yakarlar. Hayvan

temizledikten sonra uzun bir ie geçirirler. Hocaya da bunu ate-

te çevirmek ve güzelce kzartmak vazifesi verilir..

Hepsi de Hocann, kuzusunu kendilerine yedirecei için fena

halde içerlemekte olduunun farkndadr. Kendisini teselli için ay-

n masal tekrarlayp dururlar :

— Canm, herkes kyametin neredeyse kopmak üzere olduu-

nu söylüyor. Belki de yarn kopar. Bir defa da kyamet koptuk-

tan sonra kuzunun filân ne önemi kalr? Bak ne güzel kzaryor.

_ H6 -

u son günümüzde onu güzelce yedik mi, yine sen kârl çkacak-

sn. Nasl olsa sana da bir pay düecek!
Hoca bu açk alaya bir kat daha içerler. Fakat' ses çkarmaz.

Bütün bu masallara inanm görünür.

Derken arkadalar oyun oynamaya karar verirler. Elbisele-

rini, pabuçlarn çkarp Hocaya emanet ederek hemen çayrlara

yaylrlar. Oyuna balarlar.

Nasreddin Hoca da onlardan güzel bir intikam almak için el-

bise ve pabuçlarn atee atarak hepsini yakar.

Oyun bitmi, kuzu kzarm, herkes de açkmtr. Elbise ve

pabuçlarm giymek üzere gelenler, bunlarn yanm olduunu gö-

rünce feryad basarlar. Nasreddin Hocaya :

— Ne yaptn Hoca? diye çkmaya balarlar.

Hoca sakin sakin cevap verir :

— Canm nasl olsa yarn kyamet kopacak deil mi? Ne ya-

pacaksnz elbiseleri, ne yapacaksnz pabuçlar?

«AL, SEN OKU!»

Nasreddin Hocaya biri acemce yazlm bir mektup getirerek

bunu okumasn ve Türkçeye çevirmesini rica etmi.

Hoca bakm, mektup Acemce :

— Ben bunu okuyup anlayamam, demi.
Adam :

— Neden? diye sormu.
— Çünkü mektup Acemce yazlm. Ben Acemce bilmem..

Karsndaki cahil bir adamm. Ona göre sarld bir hocann
bilemeyecei ey olmamaldr.
— Yazk sana be! demi.. Bir de bana koskoca bir sark

sarmsn. Ben de buna bakarak seni bilgin bir kii sanmtm.
Nasreddin Hoca hemen bandaki sar çarp adamn ba-

na koymu :

— Eer keramet sarkta ise, haydi, sen oku! demi.

HOCANIN EV

Nasreddin Hoca bir ev yaptryormu. Kalfalar, dülgerler gel-

mi. Evi yapacak olan kalfa :

— Sana öyle bir ev yapacam ki, kyamete kadar dayana-

cak, demi.
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Hocaya
bU k°nU etrafnda konuulurken biri Nasreddin

— Acemce bilir misin Hoca? diye sorar.
Nasreddin Hoca övünmek için :

Evet, bilirim, demi.
Bunun üzerine ayn adam :~ Öyleyse bize Acemce bir iir oku da dinleyelim der

«Reftem becay serviler»

«Gördüm dokuz kurt amedend»
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«Bir kaçm devirdim de»
«Bir kaç tarla mi revend»
Adam da Hocann hakikaten Acemce bildiine inanr.

DOKSAN DOKUZ OLSUN!

Paraszlk insana neler yaptrmaz ki.. Bir devirde Nasreddin
Hoca yeniden büyük bir para skntsna dümü. Ne yapsn? Ba-lam gece gündüz evinde yüksek sesle dua etmeye:

Yârabbî, bana yüz altn ver! Doksan dokuz olsa kabul et-
mem.. Yârabbî, bana yüz altn ver! Doksan dokuz olsa kabul et-
mem..

Onun durmadan böyle duâ ettiim duyan zengin bir komusu
me ak etmi. Yanna doksan dokuz altn alarak görünmeden Ho-
cann damna atlam. Tam Hoca ayn duay sayklarken bala-m bacasndan teker teker altnlar atmaa!

Hoca, bacasndan altn yamaa baladn görünce, Allahn,
duâsn nihayet kabul ettiine inanarak komu. Balam altn-
lar toplamaa.. Bir taraftan da sayarm. Altnlarn says dok-
san dokuz olunca :

— Buna da ükür! Varsn doksan dokuz olsun! Diyerek bun-
lar cebine indirmi.

Bacann tepesinde bu iin sonunu bekleyen zengin komu he-
men telâlanm. Yukardan seslenmi :

Hpca, hani altnlar doksan dokuz olsa kabul etmeyecektin?
Oldu mu ya?

Hoca pikin bir tavrla cevap vermi :

Doksan dokuz altm veren Allah, elbette birini de verir.

« TOZU DUMANI O ZAMAN GÖRÜRSÜN! »

Nasreddin Hoca merhum, gençliinde, daha medrese ören-
cisi, yâni molla iken, bir arkadayla birlikte, daa Kurt avna gi-
der. Dolarlarken bir kurt inine rastlarlar. nin içinden kurt yav-
rularnn sesini duyan arkada :

— Ana kurt dar çkm olacak. Yavrular içeride yalnz..
Sen darda bekle de ben girip yavrularn çkaraym, der ve ine
girer.

Tam o srada ana kurt da gelmesin mi? Yavrularnn bir teh-
like karsnda olduunu hisseder etmez, hemen içeri girmek is-

ter. Nasreddin Hoca da o anda bir atiklik göstererek naslsa iri
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— Ne yapyorsun Molla! Amma da tozuttun!
.Nasreddin Hoca karlk verir :— kurdun kuyruunda.. Hele bir kopacak olursa sen tozuduman o zaman görürsün!.

’ sen tozu,

RÜYADA GÖZLÜK

d„r

NaSreddn H°Ca
’ g6Ce yariS1 uyanarak karsn telâla uyan-

— Hatun! Benim gözlük nerede? Bul unu!
Kadn uykusundan uyandrld için içerler :-Ne yapacakstm uyurken gözlüü? diye sorar. nsan uyur-ken gözlük takar m? •

- Senin saçn uzun, akln ksadr. Böyle eylere akln ermez.Demin güzel bir rüya görüyordum, ama gözlüüm olmad için
iyi yemiyordum. unu ver de, rüyam rahat rahat göreyim!

„
ca merhumun yaad devirde gözlük henüz icad

belidir?
150 ^ NaSreddn Hocanln söylemi olmas üp-

GENÇLK, HTYARLIK
Nasreddin Hocann da bulunduu bir mecliste, gençlikten ve

1

. H
yar

!

1

I

ktari bahsedIyorrau?- Herkes de insann genç iken kuv-
veth olduunu,, fakat ihtiyarladkça bu kuvvetini gitgide 'kaybet-tiim söyler. Yalnz Hoca bunu kabul etmez :~ Hâyr, hiç de doru deil, der. Bir insan gençliinde ne
kadar kuvvetli ise, ihtiyarlnda da o derece kuvvetlidir.

Hemen itiraz ederler. Ama Hoca bunu kabul etmez :— Tecrübemle biliyorum, srar etmeyin! der.— Bu tecrübe nedir? diye merakla sorarlar. Bunun üzerine
Hoca u cevab verir :

— Bizim evin bahçesinde bir deirmen ta vardr. Çok eski
zamandanberi orada durur. Gençken kaç sefer bunu yerinden kal-
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drmay denedim. Fakat bir türlü yerinden kprdatmaa bile mu-

vaffak olamadm. imdi ayn eyi u ihtiyar halimde de birkaç

sefer yapmak istedim. Ama deirmen tan yine de yerinden k-

prdatamadm. Demek oluyor ki insan gençliinde ne derece kuv-

vetli ise, ya ilerleyip ihtiyarladktan sonra da bu kuvveti de-

imiyor.

« YA TUTARSA? »

Nasreddin Hoca merhumun, en güzel, ayn zamanda da en ma-

nâl fkralarndan biri, Akehir gölüne yourt mayas çalmasdr.

Fkra öyledir :

Bir gün bâz arkadalar onu göl banda bir ile megul bu-

larak yanna yaklarlar. Orada ne yaptm sorarlar.

Nasreddin Hoca, büyük bir ciddiyetle u cevab verir :

— Göle yourt mayas çalyorum.

Hemen kahkahalar yükselir. Biri :

— Sen deli mi oldun Hoca? diye sorar. Hiç koca göl, senin

çalacan maya ile yourt haline gelir mi? Hiç göle çalnan ma-

ya tutar m?

« Ya tutarsa? »
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— Öyle mi? Peki ne varm öbür dünyada?
O zaman Hoca merhum, bütün perian haline ramen yine de

kendisinde o mehur cevab verecek kudreti bulur :— E£er fincanc katrlarn ürkütmeyecek olursan, pek korka-
cak bir ey yok...

HOCANIN HESABI

Nasreddin Hocann bakkala borcu biriktikçe birikmee bala-
nm. Hocann yine darlk çektii devirlerden biri imi. Bu gibi de-
virlerin onun bana sk sk gelmekte olduunu biliyoruz.

Bakkal bir iki defa eve kadar gelmi, Hoca atlatm. Bir iki
sefer yolunu kesecek olmu, syrlp geçmi. Bu kaçp kovalama
ne kadar sürebilirdi ki? Nihayet Nasreddin Hoca bir mecliste bir
takm yabanc misafirleriyle sohbet ederken, borçlu bulunduu
bakkal birden karsnda görmesin mi?

Bakkal eliyle para iareti yapar. Bu sefer, ne bahasna olur-
sa olsun parasn almadan oradan ayrlmayacan anlatmak ister.

Hoca renkten renge girer. Yannda paras olsa verecek.. Ama
yok ki.. En azndan rezil olmas iden deil..

Onu görmemezlikten gelmek ister. Ban çevirir. Ama bakkal
hereyi göze aldndan Hoca ban hangi tarafa çevirecek olsa o
tarafa geçer.

Hoca bakar ki kurtulu yok, onu çarr :

— Gel bakalm bakkal efendi! Benden alacan istemeye gel-

din deil mi? Kaç akçe borcum var benim sana?
Bakkal ellerini outurarak :

— Tam krk bir akçe borcunuz var, der. Ve Hocann borcunu
ödemesini bekler’..

Hoca kalarn çatar :

— Peki, sen hesap adamsn. Söyle bakalm, yarn sana yir
mi be akçe verecek olsam, borcum ne kalr?
— On alt akçe...

— On be akçe de öbür gün versem 11e kalr?
— Bir akçe!

— Be adam bir akçe alacak için böyle insann karsna geç-

mee, bir takm iaretler yaparak onu misafirleri yannda küçük
düürmeye utanmaz msn?

Bakkal arr, verecek cevap bulamaz. Utanarak oradan
uzaklar.
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BR ALI VER

eokhoîîuif
" H°Caya yak,t,rüa" bir »«i fkras vardr ki,
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azara
' al,5 »«4e gider, ve bir dükkâna gire-ek bu cübbe ister. Dükkânc çkarr'. Hoca giyer vücuduna ,,venolup olmadn inceler, münasip bulunca, pazarla giriir ve^ekz akçeye mutabk kalrlar.

se‘

Hoca bir de alvar satn almak istemektedir Dükkânc onabirkaç tane alvar da çkarr. Hoca bunlardan birini beenir Fiatn sorar, Dükkânc bunun için de sekiz akçe ister.

®

ü zaman Hoca sorar :— Demek her ikisinin fiat da sekizer akçe’— Öyle Hoca Efendi.
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)benn yerne civar alyorum.Ve böyle diyerek alvar alp dükkândan çkmaa davranrDükkanc kendisini hemen önler :— Parasn vermedin Hoca Efendi!— Ne parasn istiyorsun?
— alvarn parasn..

I Aml
C
,Senn yerne aldm ya- Nallan ayn deil mi?Ama cübbenin parasn da vermedm

rinde” duruyor!
^ ™ Vereyim?

Dükkâncnn bu hesaba bir türlü akl ermez :

0]ur7
Dogru! der - Hoca da ücretini vermeden bir alvara sahip

BATIP ÇIKMA
Bir ara, naslsa Hocann eline bir yerden toplu olarak yüz ak-
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Ama giden gitmitir. Ne yankesici bulunur, ne de giden pa-ras gen gelir.
e 11 pa

Nasreddm Hoca küskün küskün mescide giderek bir köede

;

otururken, içeriye Akehir’in zengin tüccarlarndan biri girer. Ho-

j

oay görünce, ona bir kese uzatr ve onun akn baklar ara-
snda öyle konuur :

Bir i için Konya’ya gitmitim. Akehir’e dönerken, yolda bir
' tufandr, balad. Saatlerce yaan yamurdan dereler, çaylar ta-

t. Köprüleri sular götürdü. Ben de atmla çay geçerken sellere

i kapldm. Tam o srada sen aklma geldin. Eer selâmetle çay
j

geçer, Akehir’e varrsam Hocaya yüz akçe nezrim olsun, dedim.

}
Herhalde kerametinin himmetiyle sular beni bir söüt aacnn
üzerine att. Bir, dala yaparak selâmete çktm. Ne yazk ki,

atm çayn azgn sularna kaplp sürüklendi, gitti. imdi al u
yüz akçeyi, güle güle harca ve beni duâlarnda unutma...

Çaldrm olduu yüz akçenin hüznü ile çökmü bulunan Nas-
reddin Hoca, hiç beklemedii bir yerden kendisine gelen bu pa-
ray cebine indirirken ellerini havaya kaldrr ve öyle duâ eder :— Hey gidi kudretine kurban olduum Allah! Sana nasl ük-
retmeyeyim? u bizim paray nerede batrdn, nerede çkardn?

NARALARIN SEBEB

Nasreddin Hocann bir Sipahi komusu varm. Ama her ak-
am eve girince önce alt katta, arkasndan orta katta, son olarak
da üst katta olmak üzere can ve gönülden üç nâra atarm. Ve
bunlar hiç amazm.

Herkes, gibi Hoca da bu nâralarn sebebini pek merak edermi.
Bir gün dayanamam. Sipahi evine girerken kendisini önlemi:
— Kuzum, demi. Sen eve her geliinde, birbiri pei sra, can

ve gönülden üç nâra atyorsun. Bunun sebebini pek merak ettim
de, soraym dedim.

Sipahi :

— Olur, demi. Benimle beraber gel de nâralar niçin att-m anla!

Beraberce içeri girmiler. Sipahi Hocay önce ahra sokmu:
Hoca bakm, küheylân gibi bir' Arap at duruyor. Fevkalâde bir

ey. Sipahi :

— îte bu at cenkte ele geçirdim. Rüzgâr gibi gider. Ei,
menendi yoktur. Onu gördükçe dayanamam, ilk nâray atarm,
demi.

Arkasndan da nâray basm.
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Kad bakar ki Hoca diretiyor ;
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— Pekâlâ, dediin gibi olsun! der. Bir tokadn diyeti bir ak-
çedir. Sen burada bekle.. Gidip sana bir akçe getirsin!

Böyle derken de dierine göz krpar. Tokad atan adam, bu-
nun mânasn anladndan hemen çkar, savuur, gider..

Hoca bekler, bekler, adam bir türlü gelmez. O zaman mese-
leyi anlar gibi olur. Yavaça yerinden kalkar. Baka dâvalarla
megul olan kadya sezdirmeden arkadan yaklar.. Sonra da bütün
kuvvetiyle Kad’nm ensesine tokad indirir.

Kad yerinden frlar :

— Bre ne yaptn? diye gürler.

Hoca sakin bir tavrla karlk verir :

— Kaç saattir gelecek bir akçeyi bekliyorum. Ama artk bek-
leyecek vaktim kalmad. Totadn diyeti bir akçe olduuna göre,
demin salverdiin adam akçeyi getirince bunu sen alrsn. Böy-
lece kimsenin hakk kimsede kalmam olur.

Kad verecek cevap bulamaz.

«HEMEN SALIKLA GY»
Nasreddin Hoca, bir gün yannda birkaç arkada ile balarda

dolarken, Akehir kadsna rastlar. Kad keyif ehli bir adamm.
Tabiî ehirde içemeyecei için, cam kafay çekmek istedikçe, a-
rap iesini alr, balara açlr, kendisini kimsenin göremeyecei
bir yere varnca, kafay tütsülermi.

Kad o gün de ayn eyi yapm, iyice sarho olduktan sonra
cübbesini, sarn bir yere frlatp, kendisi de szm, kalm.

Hocann da o sralarda bir cübbeye iddetle ihtiyac varm..
Yerlere atlm cübbeyi görünce hemen alp srtna geçirmi.

Kad akama doru aylm. Cübbesini arayp bulamaynca
bunun çalndn anlam. O halde evine dönmü. Ertesi sabah
da adamlarna çarda pazarda dolamalarn, tandklar cübbeyi
kimin srtnda görecek olurlarsa, onu hemen yakalayp huzuruna
getirmelerini emretmi.

Bunlar da hemen çar pazarda dolamaa balamlar. Biri

kadnn cübbesini Nasreddin Hocann srtnda görür görmez, ken-
disini yakalayp doruca kadnn huzuruna götürmü..

Kad cübbesini tanynca sormu :

— Bre nerede buldun bu cübbeyi?

Hoca cevap vermi :
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Dün bâz arkadalarla bada dolayorduk. Bir de ne gö-
relim, saç, sakal aarm, öyle sizin gibi kerli ferli bir adam,

,

zu
,

rna sarho§ olmu yatmyor mu? Yannda da içilmesi haram«-koca bir arap iesi var. Cübbesini, sarn çkarp atmbu halde oradan bir hrsz geçecek olsa cübbeyi mutlaka çalacak
buna meydan vermemek için cübbeyi aldm. Sahibi çknca he-men vereceim. ahitlerim de var.

Kad öylece sakaln bir svazlam. Biraz düünmü. Sonra:— Sen hele onu salkla giymekte devam et Hoca! demi. Bu
cübbenin sahibi çkmaz.

BOZUKLUK NEREDE?
Nasreddin Hoca merhumun Konya’da bir ii çkm. Oradaki

çatldan bir ilâm almas gerekiyormu. Gitmi, derdini dökmü,
-ad oral bile olmadan bu iin çkmayacan, kendisine istedii 1

nam veremeyeceini söylemi.
Ne kadar srar etmise de kararndan dönmemi.
Hoca mahkemeden küskün küskün çknca, bir ahbabna rast-

lam. Adamcaz Hocann bu halini görünce :

Hayrola Hoca, nedir bu halin? diye sormu.
Hoca da zaten dert dökecek birini aryormu. Hemen ban-

dan geçenleri anlatarak sözlerini öyle tamamlam :— Bunca masraf ederek, kalktk Konya’ya kadar geldik. Kad
ise hakl olduum halde ilâm vermedi. Nasl dertlenmem?

Ahbab hangi kadya bavurmu olduunu örenince :— Sen de tam adamna dümüsün, demi. O kad, Konya’da
rüvet almakla mehurdur. Rüvet almadan kimseye ilâm filân
vermez. Bal da çok sever. Sen çardan bir çömlek bal alarak
ona götür. Hemen ilâm alrsn!

Nasreddin Hoca bunu örenince, rüvetçi kadya bir oyun oy-
namaa karar vermi. Önce bir çömlek satn alarak bunu sar bal-
çkla doldurmu. Üzerine' de bir parmak kalnlnda süzme bal
koymu. Yeniden ayn kadya bavurmu.

Kad içi bal dolu büyük çömlei görünce, hemen Nasreddin
Hocaya istedii ilâm rnühürleyip vermi.

Nasreddin Hoca dar çkar çkmaz da hemen çömlee ka-n daldrm. Daldrmasyla beraber de altnn sar balçk dolu
olduunu görmü ve nasl bir oyuna geldiini anlaynca, adamn
Hocann arkasndan göndermi :
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— Demin buraya gelen Hocay önle! Ona verdiim ilâmda
bir bozukluk var. Buraya gelsin de düzgününü vereyim, demi.

Tabiî maksad ilâm alp yrtmak, yenisini de vermemek.
Adam komu ve oradan henüz fazla uzaklamam bulunan

Nasreddin Hocaya yetierek :

— Hey Hoca Efendi, demi. Kad Efendi Hazretlerinin sana
vermi olduu ilâmda bir bozukluk varm. unu bana ver. Be-
nimle beraber gel de sana düzgününü versin., demi.

Tabiî Hoca meseleyi anlam :

—'Bozukluk ilâmda deil, bal çömleindedir, diyerek yoluna
devam etmi.

ALLAHIN HKMET
Nasreddin Hoca bir gün Bostana gitmi. Çapa çapalam. Ö-

leye doru yorulup, bostanm yannda bulunan ceviz aacnn göl-

gesine uzanm. akr akr terlediinden bandan kavuu da
çkarm.

Saa sola baknrken bir bostandaki bal kabaklarna, bir de
altna uzanm bulunduu ceviz aacnn dallarndaki cevizlere
taklm.

Kendi kendine :

— u Allahn ilerine akü sr ermiyor, diye düünmü. Bâzan
ne kadar' yakksz eyler yaratyor. Tutmu, u koca ceviz aa-
cna ufack cevizleri lâyk görmü de, parmak kalnlndaki bit-

kilere de u kocaman bal kabaklarn lâyk görmü. Dorusu ce-

vizler, o bir kar boyundaki bitkilere, bal kabaklar da u koca-
man aaçlara lâyk olsa gerek!

, O tam bunlar düünürken aaçtan kopan bir ceviz, çplak
bann üstüne dümesin mi?

Hocann can oldukça yanm ama, bir taraftan da :

— Allahm, sana çok ükür! diye duâ edermi, iyi ki benim
âciz kafamla düündüüm gibi bal kabaklarn böyle ulu aaç-
larda yetitirmemisin! Böyle yapaydn imdi halim ne olurdu?

«SANA NE?»

Nasreddin Hoca akam üstü, yorgun argn evine doru gidi-

yormu. Derken yolda zevzein biri karsna çkm :

— Hoca Efendi, demi. Demin biri bir tepsi baklava ile bu-

radan geçiyordu. Gözlerimle gördüm.
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« Sana ne ? »

„
Hoca

’
bu zevzeklie kzm. Zaten can da skkn imi. Zev-

zee :

'

— Bundan bana ne? diyerek yoluna devam etmi..
Ama zevzek yanndan ayrlmyor. Nihayet baklay azndançkarm :

Yalnz bu kadar deil Hoca Efendi, demi. Sözümü tamam-
lamaa frsat vermedin. Baklava tepsisini tayan sizin eve girdi

Hoca bu sefer' de :

— Öyleyse sana ne? diyerek admlarm sklatrm.

SBATI
Bir gün Akehir’e bilginlii ile övünen bir papaz gelir. Sora-

cak bâz so ular olduunu söyleyerek bunlara cevap verecek bir
kimse bulunup bulunmadn örenmek ister.

Kendisini yakaladklar gibi Nasreddin Hoca’nm yanma ge-
tirirler.

‘

Papaz :

ki soum var, der. Bütün dünyay dolatm; bu sorular-

— 130 —

ma cevap yerecek kimse bulamadm. Acaba sen istediim cevap-m'Sm? BirinC SOrl"" 5“d"r : Gökyfeünc,e

Hoca tereddüt etmeden cevap verir :
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kl var?
§ nC1 S°rUma °eVap Ver : u sakal™da kaç

Nasreddin Hoca yine tereddüt etmez :— Eeimin kuyruunda kaç kl varsa o kadar.
Nasl isbat edebilirsin?

— Bundan kolay ne var? Eeimi getirelim. Sra ile bir onunkuyruundan, bir de senin sakalndan birer kl koparalm. Eersen cascavlak kaldn zaman, eeimin kuyruunda hâlâ kl kal-m olursa aldandm ortaya çkar.
Papaz hemen oradan uzaklar.

O DA BEENMEM
Nasreddin Hoca birçok eyleri merak ettii gibi, bir gün deaç ga merak sarar. Yemeklerin nasl piirildiini, çeitli ye-

meklerin nasl cad edildiini örenmek hevesine kaplr Arka-sndan kendi de orijinal bir yemek icad etmek ister.
Mevsim k imi. Darda lâpa lâpa kar yayormu. Yer-

lerde de diz boyu kar varm.
Hemen aklna gelir. Bir tepsi dolusu kar alr dardan, balar

buna ekmeini bana bana yemee..
Fakat bundan hiçbir lezzet almaynca :— Karla ekmek yemesini ben icad ettim ama, ben de been-

medim, der.

YEMEN BUUSUNU SATAN...

Nasreddin Hoca kad iken, karsna Akehir’de hasislii ile
öhret yapm bulunan bir aç ile zavall bir adam çkar. Aç
adam yakapaça sürükleyerek karsna getirmitir.
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Hoca ne olduunu sorunca, dâvac olan hasis aç öyle anlatr:— Efendim, bu adam dükkânmn önüne geldi. Elinde bir so-

mun vard. Ben de dükkânn önünde âlâ fasulye piiriyordum.
Tencere buusu da kenarndan çkyordu. Bu adam elindeki so-

mundan lokmalar kopararak buuya tutup tutup yedi. Bütün so-

munu bitirince, buunun parasn istedim, vermiyor.
Hoca kendisini ciddî ciddî dinledikten sonra adama döner :— Doru mu söylüyor?

Adamcaz boynunu büker :

— Evet efendim, öyle oldu.

— Ver bana hele u para keseni!

Adamcaz ürker.. Fakat ne yapsn? Karsnda koskoca bir
kad var. îçinde birkaç akçe bulunan para kesesini istemeye iste-

meye çkartarak kendisine uzatr.

Nasreddin Hoca para kesesini aldktan sonra açya yanma
ya. "masn emreder. O da para alacam sevinciyle yaklar.
Nasreddin Hoca para kesesini açnn kula dibinde sallar. Pa<
ralar da birbirine çarptklar için krts duyulur.

Hoca :

— Ne duydun? diye sorar.

Aç :

— Para krts! cevabm verir.

Hoca :

— Tamam! Hakkn aldn.. Haydi git iine! diyerek keseyi
sahibine verir.

Aç hemen itiraz eder :

— yi ama Kad Efendi, bana para vermedin ki...

Nasreddin Hoca o zaman kalarn çatarak mehur vecizesi-
ni. söyler :

— Daha ne istiyorsun be adam? Yemein buusunu satan,
ancak parann sesini alr. Hakkn aldn. Savul git karmdan!..

BR SORU, BR CEVAP

Merhum Nasreddin Hocann hazrcevapl karsnda komu-
lar ona altndan çkamayaca bir soru bulup sormaa can atar-
larm. Ama ne yapsalar nafile.. Hocaya ne sorulsa, hemen altn-
dan kalkarm. Soru ne kadar münasebetsiz olsa da ona yakacak
bir cevap bulmakta tereddüt göstermezmi.
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Bir gün bir komusu tutmu, öyle bir soru sormu :

— Kuzum Hoca Efendi, sabah olunca insanlar neden hep ayn
tarafa gitmezler de kimi o tarafa, kimi bu tarafa gider?

Hoca hemen sorusunun cevabn bulmu :

— Herkes ayn tarafa gidecek olsa, neûzübillâh dünyann den-

gesi bozulur da ondan..

NE ARIYORMU?

Akehir subas bir ara her ne sebeptense, halkn geceleyin

sokaklarda dolamasn yasak etmi. Birey yasak edilince, hal-

kn ona kar dükünlüü artar. Hoca da bir gece dayanamaz.

Giyindii gibi sokaa frlar.

Fakat evinden pek fazla uzaklamak imkânn bulamadan dev-

riyeler kendisini çevirirler. Biri :

— Hey Hoca Efendi, söyle bakalm! der : Böyle gece yars
sokaklarda ne aryorsun?

Hoca hemen cevabn bulur :

— ey, uyurken birden uykum kaçt da, onu aramak için soka-

a çkmak zorunda kaldm.

VÂDE VERMEE HAZIRMI

Bir gün Nasreddin Hocaya, sevdii ahbaplarndan biri gelmi.

Meer adamcaz çok skk bir durumda imi. Hocadan az bir

vâde ile bir mikdar borç istemi.

Kelin merhemi olsa, kendi bana sürermi. Hoca da o sra-

larda müthi paraszm. Nereden bir iki akçe bulacam diye kö-

tü kötü düünürmü.
Tam böyle bir anda, kendisinden borç istenmesi, Hocay daha

da artm :

— Dileini yerine ..getirmek isterdim ama, u sralarda ben

de çok skk durumdaym. Sana verecek hiç param yok. Fakat

seni bo döndürmek de istemem. stediin kadar vâde vereyim,

demi.

« ÇNDE BULUNMAYIN DA...»

Mahalleli, bir cenaze meselesi etrafnda aralarnda ihtilâfa

dümüler. Mesele bir cenaze götürülürken tabutun neresinde bu-
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Hocann canm skar ama, ne yapsn? Diini skaraktahammül gösterir, ses çkarmazm.
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Bir gun yine pek de holanmad bâz tamdklan gelip saat-lorce otururlar. Hoca iyice bunahr. Nihayet kalkarlar, ferinden

A
!'
ah sana çok uzun ömürler versin ama, hani bir

:rh
Ha d

f
vakl olabilir - Böyle bir ey düünerek bize bir vasi-yet hazrladn m? diye sorar.

Hoca hemen :

— Evet! der.

— Bu vasiyetin ne olduunu söyle de örenelim

fflhdl Sb otarmCmal
Br Zyare‘e Vakt ya‘

BAHARA SÖZ YOKMU

nm^v
31113

?
memn

,

un edebilmenin ne kadar zor bir i olduu ma-

dan va»
° Ur S1Caktan

’ k olur souktan, yamur yaar camur-can, yamur yamaz tozdan ikâyet eden edenedir.
Bir mecliste de yine bu meseleden bahsediliyormu. Bir ksmyaz ve sca kötülüyor, kn daha iyi olduunu, bir ksm daa ve souu yeriyor, yazn daha iyi olduunu ileri sürüyormu
Ayn mecliste bulunan Nasreddin Hocann hiçbir ey demeden

kendilerim dinlemekte olduunu görünce biri sorar :— Hoca, sen hiçbir ey söylemiyorsun. Yaz m iyidir, yoksa
k m?

Hoca dayanamaz :

— Canm bahara da söz yok ya!., der.

«AL ABDESTN, VER PABUCUMU ! »

...

Nasreddin Hoca bir dere kenarnda abdest alyormu. Ellerini
yüzünü, azn, burnunu, kulaklarm ykam. Ban da meshet-m. Sra ayaklarm ykamaa gelince, pabuçlarndan birini dere-
ye düürmü.

Pabucu yakalamak istemi, fakat aknt kuvvetli olduundan
pabuç kaynam gitmi.

Nasreddin Hoca bu ie fena halde içerlemi. Bir müddet ne
yapacam düündükten sonra bir kenara abdestini bozmu ve
dereye :

— Al abdestini, ver pabucumu! demi.

b
ç:. ;;m
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HOCA VE HIRSIZ

.•ok uS.îr
H0Ca

'
“' Ee°e "yurten

- kansl ‘"atadan«

-

— Efendi, efendi, kalk!
Hoca uyku sersemi sorar :— Ne var ki?

“«»*?*““ iBÎSS--
— Hiç tasalanma hâtûn! stedii kadar edinsin tc0 ,

cak birey bulabilirse, elinden alma,Tolayfe
5

GÖÇ EDLYOR SANMI

vard^^il
11008 merh“ma ait' h°5 * hm hikâyesi daha

ban batnca* bb\“razm "evi" f^T “yan “'' Pencere*"
olduu halde gitmekte olduunu görür

'Slm e5yaSm‘ yuklenmi5

ST^^S^^te-npehiedüe,
acarak içeri girer-

-Hrsz Hocay farkedince :- Kimsin sen? Evimde ne iin var? diye sorarHoca karlk verir :

kz bu eve göç etmiyor muyuz?

UTANMI

birerbi

Sonunda Hocann bulunduu odaya girer Burada al t!

lulTTa" karya^gelir,
W Ve b“- Hoca mer-

aran ve korkan hrsz :
•

~
|
ey! ‘ Bl“"a

,

da iin ne senin? diye sorunca Hoca •

senden uta^mda^buraya safeimdm
36^ ^ *»
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SIRIIN TEPES
Fkara bir kimsenin eline az çok bir para geçince, ne yapa-can, onu nasl ve nerede saklayacan bir türlü bilemez kes-

üremez.

te bizim rahmetli Nasreddin Hocann eline de bir ara böy-
e topluca bir para geçer. En çok korktuu ey, bunu hrszlara
kaptrmak veya çaldrmaktr. Onlarn ne kadar kurnaz olduk-arn bildii için paray, ne yapsalar kefedemeyecelderi bir ye-
re saklamaa karar verir.

Ne yapsn? Evin içinde dört döner. Hiçbir yeri emniyetli bu-
lamaz. Bahçeye bir yere gömmeyi düünür, bu da kendisini tat-
min etmez. Sonunda aklna öyle bir ey gelir. Kendi kendine:

En iyisi bu paray kesesi ile bir fasulye srnn tepesine
asmak olmal.. Eve yüz tane hrsz girse, hiçbirinin akima fasul-
ye srnn tepesini aramak gelmez. Param da emniyette olur.Düündüü gibi yapar da.. Para dolu keseyi yüksek bir fa-
sulye srnn tepesine balar. Ve içi rahatlam olarak isine
gider.

s

Meer hrszn biri uzaktan Hocay gözlemiyor muymu? Ho-
ca gider gitmez hemen bahçeye atlar, fasulye srn sökerek
para kesesini alr. Srn ucunu orada bulunan bir tezek ynna
batrdktan sonra eskisi gibi diker. Kendisi de savuur, gider.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hocaya bir miktar para
lâzm olur. Doru bahçeye çkarak fasulye srn bulur. Yerin-
den söker. Bir de ne görsün? Kese yerinde yok.. Onun yerinde
kurumu bir tezek parças durmuyor mu?

Kendi kendine :

Allah, Allah! Bu ne itir? diye düünür. Ben bu sra adam
,
çkamaz diye düünmütüm. Meer üzerine sr bile çkp pislet-
mi!.

:;v!|I
I

: F?

« YE KÜRKÜM YE !

»

Nasreddin Hoca merhumun en mânal ve en güzel fkralarn-
dan biri de muhakkak ki aadaki fkradr.

Mahallede bir düün olur. Düün evinde pilâvn, zerdenin,
hele o mübarek baklavann asla eksik olamayacan düünen
Hoca merhum hemen düün evine damlar.

Fakat Hocann üstü ba hiç de iyi deilmi. Üzerirîüe rengini
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kaybetmi bir lata, banda solmu bir kavuk eski bir sark nl2“ mSCden ÜUfat görmemi. Kimse ma sofraya bayw

. ö
BU

!]
U

,

görünce Hoca kemen bir solukta evine koar Basmayem ald sar, srtna da kürkünü giyerek düün e^LÎder
veril^^^S!*1

,
tarrlarlar. Koltuuna girerek ziyafetin

addan iltifatLr yafaaa baX.
kÖ5eS‘"e 0‘”rlU,'lar ' SaW“

Bu sn-ada yemek de gelir. Hocaya buyur derler.

- Y?SrÎL îf‘ lU‘"P yemele d°«m “zatal'ak ''

da oturanlar

kU hiÇ kmSe br mâ”a Vamn-

Nasfeddinff" H°Ca Efen<“? derler ' Hiç türt J"™*W mi?Nasreddin Hoca o zaman u mânal cevab verir :

z önce buradaydm. Üstümde eski bir cübbe olduu içinvmse yuz vermedi. Sonra eve giderek bu kürkü giydim, öyle gel-dm md de herkes itibar gösteriyor. Bundan anladm ki iltifat
l.c.kkatte bana kar deil, kürküme kardr. Bu durum kar-snda bu nefis yemekleri de onun yemesi gerekmez mi?

Hiç kimse verecek cevap bulamaz.

ACELEYE GELM
gün Nasreddin Hocann karn fena halde ackm. Son za-

; J‘
a fen yme parlak gitmediinden öyle doru dürüst kar-mm doyurabildii yokmu.

h,lim!/
a
a
Pa

u
m
^ka“ nerede doyuraym, diye düünürken ma-'lallelende bir duun olduunu örenmi.

Ne var ki düün sahibini tanmyormu. Tanmad bir yere
gitmek olmaz. Ne yapsn? Hemen bir zarf kât alm. Kâd
zarfn içine koyarak güzelce kapatm ve düün evine damlam.

Kapdaki uaklar' ne istediini sormular. O da düün sahibine
bir mektup getirdiim söyleyerek içeri girmi. Düün sahibi bu
srada ziyafet sofrasnda imi.

Hoca hemen mektubu onun eline tututurup sofraya çökmü.
Ve Besmele çekerek karnn doyurmaa balam.

Bu srada düün sahibi, Nasreddin Hocann eline tututurmu
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1 olduu mektubu evirip çevirmekle megulmü. Zarfn üzerinde

|
hiçbir yaz göremeyince :

|
— Hoca Efendi, demi, bu mektubun üstü yazl deil!

Nasreddin Hoca cevap vermi :

|
— Kusura bakmayn, aceleye geldi, içi de yazl deildir.

I
ZORLA DAVETE GTMEK

Nasreddin Hocann mahallesinde hali vakti yerinde bir zat

|
düün yapm. Fakat naslsa Hocay davet etmeyi unutmu..

Kar koca babaa vererek ne yapacaklarn düünmee ba-
> lamlar. Düünün pek zengin olduunu biliyorlar. Kesilmek üzere

, kuzularn, tepsi tepsi baklavalarn eve tandn görmüler.

Nihayet aralarnda anlarlar. Hoca eline bir sopa alr. Kars
da yeldirmesini giyerek evden çkarlar. Kadn önde, Hoca arka-

da balarlar düün evine komaa..
Kadn bir taraftan çlk atarken Hoca da arkasndan :

1
— Dur hele! Seni bir tutaym da kemiklerini kraym! diye

s

barrm.
Düün evindekiler gürültüyü duyunca hemen sokaa frlarlar.

Kadn 'hemen harem ksmna, Hocay da sopay elinden aldktan

i
sonra selâmla alrlar. Kendisini sakinletirmek için balarlar dil

dökmeye :

— Canm Hoca! Yakr m sana bu hiddet? Nihayet bunca

I yllk ayalindir. Kimbilir ne kahrn çekmitir. Sen de onun ku-

surunu bala! Kadncaz döverek günaha girme! Bak biz de

sizi dâvet etmeyi unutmuuz. Kusura bakma! öyle sofraya buyur!

Hoca hâlâ kalar çatk olduu halde nazlana nazlana sofraya

oturur. Âlâ yemeklerle karnn doyurur. Baklava tepsisi de bo-

alnca :

— Yaptm iin hakikaten doru olmadn anladm. Sizin

sayenizde günaha girmekten de kurtuldum. Bizim hatuna haber

verin de artk çkp gidelim! der.

Böylece harem ksmnda da ikram görüp güzelce karnn do-

yurmu olan karsyla, gülüe oynaa evlerine dönerler.

PLÂVIN HATIRINI SORMAK ÇN
Nasreddin Hoca merhumun, hereye ramen midesine ne de-

rece dükün bir zat olduunu biliyoruz. Bunu bilen arkadalar da
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Hocay^bi^Rama
1 °ynamaga ve onu biraz üzmee karar vererekocaja bIr Ramazan gunu iftara çarrlar.

Tabu Hoca iftara çarlr da gitmez olur mu?
Butun gününü cami cami dolaarak akama yiyecei nefisyemeklerin hayali ile geçirir.

8

tt
^ a

\
zamarn yaklanca da ziyafetin verilecei eve damlarHoca,, buyur ederler. Daha içeriye ad,m,m atar ataaz Satamerhum Hocann pek sevdii hindi dolmas olmak üzere nice güzel

yemeklerin nefis kokular, bam, döndürür.
8

r ,

L afl’aya Oturduklar zaman artk yerinde duramaz olur Var-

emreder .

23 “ 6V S&hlbl d6 uakIarna yemekleri getirmelerini

lk olarak ortaya nefis bir ikembe çorbas gelir. Ev sahibiusulen bir kak alr almaz hemen kalarn çatar :— Hay Allah müstahakmz versin! Kaç defa söyledim s-

çorbayf
0rbaSI”a bU k&dar Ç°k sarmsak konur mu? Kaldrn u

ka5,k,Satki'lm
men kMmP SÖlÜrÜrler' Ho“ da

Arkasndan bir lenger içinde hindi dolmas gelir. Hoca hemengirimeye hazrlanrken ev sahibi ondan da bir lokma alr ve ye-mden barmaa balar :

— Bu aç akln m oynatm, yoksa bana kasd m var? Ne-kadar baharat varsa doldurmu. Tez kaldrn unu sofradan!

kaldmdm,^ v
maS1 da

.

H°camn ackb baklar arasnda sofradan:

!n t
™6

?°
rek tepsisi geImi- Hoca yutkunarak bun-dan olsun nasibim almaa hazrlanrken börekten bir parça tadanev sahibi yemden kyameti koparm :

p„

~ Haç defa söyledim. Börekte Urfa ya kullanmayn diyeBu yan bana dokunduunu bilmez misiniz? Gözüm görmesingoturun u tepsiyi!
B Uf

Uan biri acele ile börek tepsisini götürürken dieri sofra-
ya baklava tepsisini yerletirmesin mi?

Ev_sahibi bunu görünce bir kat daha hiddetlenmi görünür :

T,
B" ne

u
ltir be? Yeme'e baklava ile mi balanr? Al bunu:ca olduu gibi sofrac bann kafasndan aaya dök!

Boylece bütün yemeklerin birbiri arkasndan sofradan âdeta
kovulmakta olduunu gören Hoca, yerinde daha fazla duramadan-

hemen sofradan kalkar ve bir masa üzerinde srasn beklemekte
olan nefis pilâv tabann yanna giderek kaklamaa balar.

Ev sahibi bunu görünce :

— Böyle sofradan kalkmak olur mu Hoca? Gel otur yerine!
diye seslenir.

Hoca pilâv kaklamaa devam ederken cevap. verir.
— Hele biraz müsaade edin de, geri kalan yemeklerin günah-

larm sayp dökünceye kadar, ben de hiç olmazsa u bizim eski
dostun hatrn biraz yoklayaym.

Hemen kahkahalar yükselir. îin bir aka olduu bildirilerek

Hoca safraya oturtulur. Ve az önce günahlar saylarak sofradan
kovulan yemekler, yeni batan davet edilerek güzel bir Ramazan
gecesi geçirilir.

SÖZÜNÜN ER M...

Nasreddin Hoca, gezmek için bir memlekete gitmi. Orada
bir Hoca ile tanm. Biraz sohbet etmiler. Vakit de öleye gel-
dii için adam Hocaya dönerek yemek yemi olup olmadm sor-
mu. Yemediini, örenince de :

Öyleyse buyurun bize gidelim de biraz tuz ekmek yiye-
lim! demi.

Hoca hiç yemek davetini reddeder mi? Bu nazik daveti he-
men kabul etmi. Zaten karn da açlktan zil çalyormu.

Beraberce Hocann evine giderler. Nasreddin Hoca, bu tuz r

ekmek tâbirini etli, pilâvl, çorbal bir yemek olarak düünmü.
Baka türlü olsa yemee elbette davet edilmeyecei meydanda...

Fakat sofraya hakikaten sadece ekmekle tuz gelince ve orta-

ya yemek olarak baka bir ey çkarlmaynca, Nasreddin Hoca,
bu yeni ahbabnn hakikati olduu gibi söylemi olduunu anlam.

Sofray brakp gitmek olamayacana göre, çaresiz ekmei
tuza batrarak karnn doyurmaa koyulmu.

Tam bu srada bir dilenci kendilerine musallat olmaz m? Evin
önünden bir türlü ayrlmyor ve ille de bir sadaka istiyormu.

Ev sahibi dayanamyarak pencereden ban uzatm ve di-

lenciye :

— Oradan defol diyorum, yoksa dar çkar, kafan krarm,
demi.

Hoca bu tehdidi duyar duymaz frsat kaçrmak istemeyerek
o da ban pencereden uzatm :
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bak! demi Anr-»

J .

bu
..

zat dediini mutlaka yapaTVic^l
Savumaa bak! Yok-

> ozunun tam eridir.
' c akas yoktur. Allah için

« neden helva YAPMIYORSUN ? »

£^1^ rreseye
ederken

lZ ahçi dükkânna giderekS "de de Paras yok ki S

^~r=““r=‘-=

Evet, benimdir, demi.
3" amamakla beraber

:

Ya u unlar?- Onlar da benim.~ u yalar?
— Benim...

cSs»-....,

,

MASRAFLAR ne olacak ?

K-Se

£a£Tkada5,a™^ W eviS Bat t

-* bu tencereyi saklar. Yerine onat
3 br oyun oynamak

Hoca da mutbaktan, içinde ördek dolmas bulunduunu bildii

rS
rX a

t?
gb fray

f
k0yar - Kapalni a^ O anda canho dek pr diye uçarak açk pencereden çkar gider

Herkes, fakat herkesten çok Hoca aar bu ie...
Sonra ellerini kaldrarak :— Hey gidi kudretine kurban olduum Allahm' der Havddye m k ördee yeniden can verdin. O mübarek hayvan cam

mz ta? nirin^

V

rd
h h
^ °nU piirmek iÇin harcad-

bize kim gerTvlTece^
** “ °laC&k? BunIar

TAVANIN SUYUNUN SUYU

do ,

Bir
/Ü" br kÖy,Ü Nasreddin Hocaya bir tavan getirir. Hocabundan honut kalarak köylüyü yemee alkor. Elinden geldiikadar da ikramda kusur etmez.

g mgl

myamaz”KW™ ** ”” *** Hoca llk Mda k«« *-

i

~ Caam geçen hafta size tavan getiren deil miyim? dive

SZSZT?- ^ bUyUr eder ' BU^ «r’fiSî
— Getirdiin tavann suyundandr, der.

van^HttV
3113

^
6
f,
DCe

’ ÖU Sefer kapiya k yabanc köylü da~
‘ amr * Hoca km olduklarm sorunca, u cevab alr :~ Blz

V Size tavan getiren köylünün komularyz

w ,

lya
flen konuk seri çevrilir mi? Hoca içerlemekle bera-ber, onlar da misafir eder.

Üçüncü hafta, bu sefer dört köylü birden Hocamn evine dam-lamasn m? Hoca bunlara kim olduklarm sorar ve u cevab

— Biz sana tavan getiren köylünün komularnn komsula-ryz. v

Hoca fena halde kzar ama, bunu belli etmez. Köylüleri hemen
buyur eder, Doruca sofraya oturtur.

lerj?
abu köyIuIer sevinerek Hocann ikram edecei yemei bek-

Hoca az sonra elinde kocaman bir kâse ile gelir ve bunu sof-raya yerletirerek :

‘ ' ‘

— Buyurun! der.
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**•*'* «. ne »
Biri sorar :— Bu nedir böy]e Hoca Efendi’Cevap hazrdr :

Tavann suyunun, suyunun, suyu...

ikram
Nasreddin Hoca fkara amn „ v-

'anda bulunmak için çrpnr, durur
“ngIL " Ahbapla™a ik-

~
lr

Havdi
y
b°

Ida b
î
kaÇ moîlaya astlar. Onlara

:

Mollalar d^ Hocadan ac *h
^ Ç°rba içelim! be-

ine düerler. Beraberce eve'-elirieT
kabU edCTek Hocann pe'

«** :

de, hep birlikte içelim..
* 11 6 geIdlm - Blze bir çorba piir

Kadncaz :

sp™rr
- ?ry nas1

para m braktn?
- ’ un mu var? Breyler almak için

Hoca, karsnn haldi olduunu anlar Ama

oday^T SOrb“ a,arak

ya, pirinç, un filân ki e*er evde
eatüm. Ne yaz.k ki tamei deJiS

”et,S b‘r sortla S*™-

HOCANIN NTKAMI

E*-* Hocaya
Hocay, kendilerine bir ziyafet cpI “

Sim de klm
- Maksatlar

Düünüp, tanp bir JtL aZ^oT^
mecliste biri bu souk havadaS i

da buIundu£p bir

atete snmadan dÜnyada bir

sürer. Ve Hocy göstererek
beklemeyeceini ileri

aeldüe^Tafdr™*
8 ba5,adl»'la^ ° da bn ii hiçbir
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Tabii maksat kendisini harekete getirmek,

j
itiraz edef:

gl^ ^ ^ taraftar olmayan Hoca hemen

H»“ da~
fet çekmee var msn? br z?a~

H°Ca tereddüt bile etmeden teklifi kabul eder. Ve hemen oakam bu yapmaa hazr olduunu söyler.

1
. ;

1 namazndan sabah namazna kadar sürecek olan bu bek-

bit îî^nT kararlatmhr
- Bocann nerede bekleyecei tes-

tl “"i"
da kendisini kontro1 edeceklerini söylerler ve abah namannda mescidde bulumak üzere da,I,rlar

^asreddn Hoca souktan pek korkmazm. Her fkara Pibî

öurucu lür sogulTda ‘“t
° "k“ *“4- £ourucu bir souk da yokmu. Yats namazndan sonra mescidden

balam
°nCe<3en kararla§tmIm§ olduu yerlerde dolamaa

Ne ^
lhayet sabah

,

ezan oku«maa balaynca, mescide girmiNe de olsa uzun olan k gecesinde yine de bir hayli zahmet cek-

de im^T’
Zanmi °MugU ziyafetleri düündükçe, keyfi yerin-

Az sonra mescide sabah namazm klmak üzere arkadalarbmer ikier damlamaa balamlar. Sabah namazn kldktan sonra toplanmlar. Nasreddin Hoca :

Kldktan son-

kazandn,
6

demlf1””?-
d“rd“m ' Sabaha kadM bekleyerek bahsi

smn! 5 2‘y lia '’-'i,,7 yereceksiniz? diye

çlerinden biri :

- Geceyi darda nasl geçirdin? Anlat hele, demi

do,atp"
a

„rdur
reCeîiln? Daha 3”Ce karaHabrdmz yerde

— Hiçbir ey görmedin mi?
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Smd7n
I

Lîf?m? UmUak br w»» bir mam ll-gndan baka brey görmedim.
O zaman hep birden :

— Bahsi kaybettin Hoca, derler. artlarmz arasnda atete

o-lsTnchr
^ ^ y°1UnU bUmU

’ mumun alevinden isin-

di hSîn
ltlraz

,

etme
f

ister ama
> kimseye söz dinletemez. Hep-

. birden onnn bâhs kaybettiini ileri sürerek o akam için ziya-feti isterler. Nasreddin Hoca da ister istemez boyun eer

yansn’
^ UykUSUZ kaldllna m> titreyip durduuna m

Perian bir halde eve dönerek yatar..

v^rler
1^1 dlanya çklnca arkadalar hemen etrafn çe-

— Ziyafet tamam deil mi?— Tamam!
— Kaçta gelelim?
— Erkenden gelmee bakn!

Biz de öyle düünüyoruz.

Kî günleri zaten ksa olduundan akam cabucak gelir Da-
vetliler de eve damlamaa balarlar. Hoca da kendilerini birer
birer karüar buyur eder. Oturup bir taraftan yemek vaktini
beklerlerken, bir taraftan da sohbete dalarlar. Akam namaz ileyats namaz arasnda sohbet devam eder. Herkes ziyafetin yatsnamazndan sonra balayacana inanr. Çünkü Hoca ikide bir :— Hele u yemee bir bakaym! diyerek dar çkmakta son-
ra gen dönmektedir'.

* ’

Yats ezan okunur. Namaz klnr. Namazdan sonra biri •- Haydi Hoca, karnmz ackt gayri.. Yemei ne zaman ç-
karacaksn? diye sorar.

‘

Hoca çkar, girer :

— Hazrlanyor, der..

Yine muhabbet balar. Ama milletin de karn artk iyiden
iyiye zil çalmaktadr. Bir ikisi daha szlanr. Hoca, çkar girer-

Oluyor, haberini getirir.
" ^

Yine bir müddet geçirdikten sonra açlktan mideleri kvranan
misafir er üpheye düerler. Hocaya aslrlar. u bir türlü pi-mek bilmeyen yemei de görmek isterler
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j

Hoca onlar peine takarak mutbaa indirir. Bakarlar ki ocak-

j

ta bir kazan dolusu su.. Altnda ise clz bir mum yanyor.

j
— Yemek nerede Hoca? diye sorduklar vakit, o tam bir cid-

\

diyetle cevap verir :

—
- te kazan ve içindeki suyu görüyorsunuz. Altnda da alev

j
aIev yanan bir mum var. Su snacak, kaynayacak, ben de size

l

vâdetmi olduum yemei piirip ikram edeceim.

|

Biri hiddetle homurdanr :

H — Ziyafetten kaçmak için bu i yaplr m Hoca? Hiç u par-

1 raak kadar mumun aleviyle bu su snr, kaynar m?
3 Nasreddin Hoca u cevab verir :

— A insafszlar! Neden snmasn? Mum kazann sadece bir

j karl altndadr. Siz ise benim kar mahallede yanan mumun
j

aleviyle bütün gece snm olduumda ittifak etmi deil miydiniz?
Tabii hiçbiri verecek cevap bulamaz. Nasreddin Hoca da ken-

\
diine oyun oynam olan arkadalarndan böylece intikamm al-

j
m olur.

TARFES ONDA M
]

Nasreddin Hoca kendisine güzel bir cier yahnisi piirip bunu

l
az tadyla yemee karar verir. Gider, cierciden bir takm ci-

\
er alr.

Ancak cier yahnisinin nasl piirildiini bilmediinden bir

3 aç dükkânna da urayarak açdan bunu örenmek ister. Tarifi

\
unutmamak için de onun söylediklerim bir bir yazar.

Artk rahatlamtr. Eve varnca tarife göre cieri piirecek,

j

nihayet az tadyla yahniyi yiyecektir.

Bu tatl hayâl ile, elinde cier, evine doru giderken, onu göz-

:

leyen bir çaylak, birden dalarak elindeki cieri kapmasn m?
Nasreddin Hoca, çoktan havalanm olan çaylan arkasndan

j

çaresizlik içinde bakar. Yapacak hiçbir ey yoktur. Birden aklna
gelir, cebinde duran yahni tarifesini çkararak sallar ve çaylaa:

i — Nafile! Cieri az tadyla yiyemiyeceksin! Tarife bende!

diye seslenir.

NEDEN YYEMYORMU?
i Nasreddin Hoca merhum, yine arkadalar ile birlikte bir soh-

;

bet srasnda, konu yemek bahsine gelmi. Balam herbiri sev-

\
dli yemekleri sralamaa.



„
Ye™k bahsi, Hocann, en çok holand bahislerden biri ol-

juu için, o da ballandra ballandra anlatlan, biribirinden itiha
uyandrc tarifleri dinler dururmu.

Derken biri sormu :

— Hoca, senin en çok sevdiin yemek hangisidir?
Nasreddin Hoca, tereddüt etmeden :— Un helvasdr, cevabn vermi. Arkasndan da ilâve etmi:

Fakat ne yazk ki, son zamanlarda bir türlü yemek nasip
cîmad? .

— Neden? diye sormular.
— Evde un bulundu, eker bulunmad. Un ve eker bulundu,

ya bulunmad. Ya, un bulundu, eker bulunmad. Ya, eker
bulundu, un bulunmad. Bu yüzden de bize öyle az tadyla bir un
helvas yemek bir türlü nasip olmad.

Biri sormu :

Peki bu üç mübarek nesnenin de birden bulunduu hic ol-

mad m? . .

Hoca ban sallam :

Oldu elbet! Fakat o zaman da ben bulunamadm.

KOKU ALMAK

Nasreddin Hoca bir gün evinde otururken, cam çorba çekmi.
Balam kendi kendine hayâl kurmaa :

_

' — imdi öyle âlâ bir yourtlu, naneli yayla çorbas olsa...
Üzerine de kzartlm mis kokulu tereya gezdirilse... Bol li-

mon skp, karabiber serpsem. öyle kaa bir sarlp mideme
indirmeye koyulsam!

Tam o bu tatl hayâl içindeyken birden kap çalnm. Kom-
unun çocuu elinde bir tasla girmi :

— Hoca Efendi, annem hastaland. Bir parça çorba istivor
demi.

Nasreddin Hoca :

Hey Allahm! diye ellerini havaya kaldrm. Ne komular
vermisin bize! Çorba hayalinin kokusunu bile hemen alyorlar.

KIYAMET NE ZAMAN KOPAR ?

Nasreddin Hocay, herkes bilmedii ey yoktur, diye tanrd.
Bunun için de birinin aklna çözemedii bir soru geldi mi, hemen
koar, yanna gelir, bunu kendisine sorard.
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Pek tabii olarak bu sorularn içinde, kimsenin cevabn bu-lamayaca birçok münasebetsiz eyler de bulunurdu. Ama-Nas-
reddm Hoca, bu sorulardan hiçbirinin altnda kalmaz, hepsine de
münasip cevaplar bulurdu.

Bir gün yine bir tand gelerek kendisine u soruyu sordu :— Kuzum Hoca Efendi, sen bilirsin. Kyamet ne zaman ko-
pacak?

Hoca biraz düündükten sonra :

— Hangi kyameti soruyorsun? diye karlk verdi. Büvüsünü
mu, küçüünü mü?
— Kyametin de büyüü, küçüü olur mu hiç?— Elbet olur. Karm ölecek olursa kyametin küçüü, ben öle-

cek olursam, büyüü kopar.

« BEN SA KEN URADAN GDERDM »

Hoca merhum, bir yaz günü odun kesmek için yakn davlar-
dan birine gider. Bir aaca çkarak dallarndan birine oturur. Veayn dal baltasyla kesmee koyulur. Oradan gecen bir adam bu
hali görünce

. duralar :

— Hey Hoca! Ne yapyorsun? diye seslenir. Kendi bindiin
dal kesiyorsun. Düeceksin.

Hoca :

— u cahil adam da ne bilirmi düeceimi? diye söylenerek
iine devam eder.

Fakat daha iki balta indirmeden dal krlnca, kendini yerde
bulur. 7

Hemen baltasn bir kenara, atarak :

J
— Bak ne haltettim, der. Meer deminki adam erenlerdenmi

de haberim yok. Madem ki benim aaçtan düeceimi bildi; mut-
laka öleceim zaman da bilir, diye peine düer.

Çok geçmeden de oradan fazla uzaklamam^ bulunan adama
yetiir. Eline ayana sarlr :

— Sen madem ki benim aaçtan düeceimi bildin; öleceim
zaman da bilirsin. Ne olur, bunu bana söyle de ona göre hazr-
lkl olaym, der.

Adam ne yapsn, Hocann elinden bir türlü kurtulamaz. So-
nunda bir yalan atarak elinden kurtulmak ister :— Eein odun yükü ile giderken, üstüste iki defa anracak
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— Hocann öldüünü ve tarlada yattm sana kim haber
verdi?

Nasreddin Hocann saf kars u cevab verir :

— Garip Hocann kimi var ki kosun, haber getirsin. Kendi
gelip haber verdi.

BR MERAKIN SONU

Nasreddin Hoca yeni bir öküz satn alm. Öküz pek besili
imi ve iki tane de yay gibi kocaman boynuzu varm. Hoca, «boy-
nuzlarn arasna binsem acaba hayvan ne yapar?» diye düünüp
dururmu. Bir gün öküzü otlarken görmü. Frsat bu frsattr di-
yerek bir çalmna getirip iki boynuzunun arasna oturmu. Fa-
kat bundan huysuzlanan öküz Hocay kaldrp yere çalm. Beyni
üstüne takla atarak yuvarlanan Hoca, kendini kaybederek orayaylm. Kars gelip Hocay o halde görünce, öldüüne kanaat
getirerek avaz çkt kadar barp alamaa balam.

Hoca bir ara gözlerini açp baucunda karsn perian bir va-
ziyette görünce :

Alama karcm, vaka epeyce zahmet çektim ama, hele
ükür arzuma da nâil oldum... demi.

ACABA NASIL BELL OLUR?

Hocann .da hazr bulunduu bir mecliste Arabistandan yeni
gelmi bir zat, oralarda havann son derece scak olmas yüzün-
den halkn çrlçplak gezdiklerini anlatrken Hoca adamn sözü-
nü keserek :

— Peki ama, orada kadnla erkek acaba nasl belli olur?
demi.

VAZFE TAKSM
Hoca merhumun evinde bir gün kaza ile yangn çkm. Kom-

ular koup Hocay bulmular :

— Efendi, evin yanyor, haberini ulatrmlar.
Hoca umursamaz bir tavr taknm :

— Vallahi komular., demi. Bizim hatunla ileri aramzda
taksim ettik. Ben evin dnda olup bitenlerle megul olurum. Ha-
tun da evin içilerine bakar. Varn siz yangn haberini bizim Ha-
tuna verin!.
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U soz de atasözleri arasna girmitir.

KOYDUU YERDE OTLAMAK

akat eve vardgz zaman, eeinin hâlâ gelmemi olduunu
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görerek, ondan önce davranabildii için bir çeit gurur duyarak«eklemee balam.

V
Be¥em ’ beklemi, eek hâlâ görünmeyince meraka dümü,

Y oIa Ç^mi. Yemden daa varm. Bir de ne görsün? Eek hâlâ
onu ilk brakt yerde otlayp durmuyor mu?

Bu ie fena halde içerleyen Hoca dayanamam :

~,^e blÇm bayvansn? diye eei paylam. Ben taa eve ka-
çar gittim, geldim. Sen ise hâlâ braktm yerde otluyorsun!

oca merhumun bu sözü de atasözleri arasnda yer almtr.
ALLAH DEVEYE NEDEN KANAT VERMEM?

_ Nasreddin Hoca merhum camide vâiz iken, yine de akima bir
turiu vaaz edecek, kendisini tatl tatl dinletecek bir konu gelmez.

Halbuki cam, tklm tkbm dolu.. Herkes de can kula ile ken-

düsmeyece
e

k

meye haZirlanrm ’ Bir ^ anlatmayacak olsa münasip

O srada câmiin önünden bir kervan geçiyormu. Hoca, iri iri
develeri görünce, balam bu mübarek hayvandan bahsetmee...
Unun insanlar çm ne derece faydal bir mahlûk olduunu anlat-maa..

Fonu biraz yavan ama, cemaat yine de ses çkarmadan ken-
disini dinliyor. Hoca, «devenin fazileti» hakknda bakaca söyle-
yecek bir soz bulamaynca, sözü :— Ey cemaat! Allaha ükredin ki deveye kanat vermemi
cümlesiyle balam. 5 '

Onun vaazn böyle garip bir cümle ile balam olmas, pek
çok kimseyi artm. Sormular :— Peki Allah deveye kanat vermi olsayd, ne olurdu?

Nasreddin Hoca :

—
- Bu da soz mü? diye karlk vermi. Damlarnz balarn-

za yklrd.
Ve kürsüden inerek evinin yolunu tutmu

TANRI MSAFR
Nasreddin Hoca bir gün evinde can sknts içinde pinekle-

yip duruyormu. A yok, ate yok.. Karn da aç m aç! Karnn
doyurmak çm kars ile birlikte hangi ahbabna misafirlie gide-
ceini kötü kötü düünüyormu.

Tam bu srada çat diye kaps çalnm.

— 153 —



y»fTJe~l?r^ Kap,mn M"de^ kl-

~f™
Sin? Ne istiy°rsun? diye sormu.

— Aç kapy.. Tanr misafiriyim, demi.

B
“ 1

^. ;^
dl

J
yece

f
y^ken bir de dilenci mi besleyecek’~ Bir dakika dur, geliyorum, demi.

^yecek.

Giyinip sokaa çkm. Adama •

Ve ^SeS:4’”1 °"U aIml5
’ C9m™ Setinmi.

rak,rS
,

^^tSl5.
TanrImn ^ bUraS,d,r

’ d ‘yerek ““ •»-

NE TARAFA DÖNMEL’

2mgelif?
Ca

’ gUSUl abdeSÜ ne tarafa d0^ dönmek lâ-

,°
1

®!5aIarda da Akehirde pek çok hrsz türemi imi Hoca bum büdg için, bu manasz soruyu soran adama u cevab vermi-— Elbiselerim astn tarafa!.
verm..

KM UNUTMU?

3,na kaymak,, iccir tatli yapted^, Saa^S” ö£'
c“ içi“~

itar vakti Hoca eve damlam. Yemekler birer ikier fmlîvnr

StlLmTal 1

UÎ” IthaSlm kaymakl, içi ceviz dolu canm incirtatlsna saklad çm bu yemeklere nek 07 at V
aç midesine enlik yaptraca tatly beklemi

I§ '

saSa
:a

kato
ah,bi b“^ s'karmam^ «»“"" * hasreti kur-

da hem”
^ **« **• , Hoca

Bu srada ev sahibi kendisine dönerek :
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Hoca, bir air oku da dinleyelim! demi.
Hoca frsat kaçrmam ve bir besmele çektikten sonra. «Vet-tn vezzeytunî» yâni «incir ve zeytin hakk için» âyeti ile bala-

yan suresini okumaa balam. Ancak «vettîni» «incir» kelime-
sini atlayarak dorudan doruya «vezzeytunî» yâni zeytinden ba-ia balamaz, ev sahibi ihtar etmi :— nciri unuttun Hoca!

Tabu onun istedii de bunu sormas.. Hemen sûreyi yarda
jHlGSiTII i

Onu asl siz unuttunuz! demi.
Ev sahibi bu nükteyi anlar anlamaz, hemen kaymakl incir tat-lsn çkarp Hocann gönlünü ho etmi.

CMRÎNN HUYUNU BLRM
Buun Nasreddin Hoca merhum, kalababk bir arkada top-

luluu ile birlikte kra, gezmee gitmiler. Eskiden ne sinema, ne
ayatro, ne de maç olmadndan, halk tatil günlerinde krlara c-
kar, orada elenirlerdi.

Bir dere kenarnda gezerlerken, naslsa içlerinden biri derin
o an dereye yuvarlanverir. Yüzme de bilmedii için derin sulara
dalp^ dalp çkmaa ve boulma alâmetleri göstermee baslar.
Arkadalar ellerini uzatarak onu kurtarmak isterler :— Ver elini! Ver elini! diye seslenirler.

Ama beriki oral bile olmaz. Neredeyse boulup gidecektir.
O zaman Nasreddin Hoca hemen kolunu sar. Derenin kenar-

na varp elini uzatr ve :

— Al elimi! diye seslenir.

Boulmak üzere olan adam o zaman hemen Hocann eline sa-
rlr. Hoca da kendisini rahatça çekerek sudan çkarr.

Arkadalar bu ie iyiden iyiye aarlar. Biri dayanamaz :— Hoca, niçin hiçbirimizin elini tutmad da senin elini tuttu?
diye sorar.

Nasreddin Hoca gülerek u cevab verir :— Siz onu benim kadar tanmadnz için nasl sesleneceinizi
bilemediniz. Kendisi cimrinin biridir. Hayatnda hiçbir ey ver-
mee almamtr. Onun için kendisine : «Ver elini!» diye seslen-
diiniz vakit aldr etmedi. Buna karlk durmadan ne bulursa
almaa can atar. Ben de onun huyunu iyi bildiim için: «Al eli-
mi!» dedim. Gördüünüz gibi hemen yapverdi.
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SES YARIN ÇIKARMI

Nasreddin Hoca, yannda olu olduu halde yats namazndan
sonra evine gidiyormu. Yoldan geçerken, bir' adamn, evlerden bi-

rinin kapsn sinsi sinsi kurcaladn görmüler. Adam belli ki
bir gece hrsz...

Üstelik adam, iri mi, iri imi. Hoca onun iini bozacak olsa,
belki de kendisiyle kapmak zorunda kalacan anlar. Böyle bir
ey yapt m hrszdan bir güzel dayak yiyecei apaçk ortada..

Hemen yolunu deitirerek baka bir yola sapm..
Biraz yürüdükten sonra durumu kendisiyle beraber görmü

bulunan olu dayanamaz, sorar :

— Kuzum baba! O adam evin önünde ne yapyordu?
Hoca sakin cevap verir :

-- Saz çalyordu olum!
— yi ama baba! Ses çkmyordu.
— Onun sesi yarn sabah çkar.

« BAINI UNUTMASIN!»

Nasreddin Hoca merhumun pek de holanmad bir tand,
onu ikide bir evine davet edermi. Hoca da onun yalanclkla öh-
ret yaptn bildii için bu dâvetlerine gitmezmi.

Adam bir gün yine srarla kendisini dâvet etmi. Hoca da bu
inatç adamn srarlarndan kurtulmak için onu ziyarete karar
vermi.

Evine gelip kapy çalm. Adam ban pencereden uzatma-
syla beraber hemen geri çekmi ama Hoca onu görmü, Biraz
sonra kapy açan kars, herhalde kocasndan alm olduu tali-

mat üzerine :

— Efendi evde yok. Biraz önce çkp gitti, demi.
Tabiî Hocann bu ie can sklm. Fakat belli etmeyerek :

— Pekâlâ öyle olsun, demi. Yalnz kocana tembih et. Bir da-
ha çkp giderken ban evde unutmasn!

SEBEP NE M?
Akehire bir vakit yine bir bilgin gelmi. Tutmular onu Nas-

reddin Hocann yanma getirmiler. Bilgin :

— Sana soracak tam krk sorum var, diyerek birer- birer sor-

maa balam.
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Ama sorduklar da biribirinden zor, içinden çklmaz sorular-

m. Hoca hiç sesini çkarmadan onun krk sorusunu da sakin sa-

kin dinledikten sonra, arka arkaya krk defa :

— Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum... diye

cevap vermi.
Biri dayanamam, sormu : .

— Neden hiçbirini bilmiyorum, diyerek iin içinden çkmadn
da krk defa «bilmiyorum» diye nefes tükettin?

Hoca u cevab vermi :

— Adamcaz bana arka arkaya tam krk soru sorarak nefes

tüketti. Ben de ona krk defa cevap vermeli idim ki, bana hakk
geçmesin!

HOCANIN BAINA GELENLER

Nasreddin Hoca, bir yaz günü tarlasndan dönmee hazrlan-

m. Tarlasyla evinin aras uzak olduundan iyiden iyiye yorula-

can düünerek :

— Ah Allah bana bir eek gönderse de ona binsem! Rahat ra-

hat, yorulmadan evime kadar gidebilsem! diye mrldana mrlda-
na yola çkm..

Fakat az sonra karsna iri kym bir sipahi çkm. Atnn
yannda da bir tay varm.

Sipahi Hocay görünce :

— Hey, Hoca! Elen hele! diye emretmi. Böyle tembel tem-

bel yürümek olmaz. u benim ksran tayn omuzla da u yoku-

u çkar. Zavall hayvan pek genç olduundan yoruldu.

Dinlememek mümkün mü? Hoca ister istemez tay omuzlarna

alr. Ö önde, ksrann üzerine rahatça kurulmu bulunan sipa-

hi arkada kan ter içinde yokuu trmanmaa balar.

Bir taraftan da kendi kendisine :

— Zâhir ihtiyarlk halimle lâkrdy ters anlatmaa baladm,
diye düünür. Ben Allahdan kendime bir eek istedim; o ise beni

eek yapt.

«BENM M DAHA ACELE D!»
Nasreddin Hocann bir ii çkm. Akehirden birkaç günlüü-

ne ayrlmas gerekmi. Ama ayn zamanda Hocay pek seven bir

ahbab da evlenecekmi. Düün hazrln tamamlam. Böyle bir
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Hocann herhalde bulunmasn istemi. Haber yollamAma Hoca nn çok önemli olduunu, kalamayacan düünde-.e bulunamayacan söyleyerek özür dilemi.
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gvmem.

Adam yine de direnecek gibi olunca, Hoca ban ona çe-

— Bo yere çabalama arkada! demi. Dediklerini yap Bakbenim iim senden de acele idi. Ne çare ki ecel geldi, cemaat top-land. Kadere boyun emekten gayri çare yok..

YATAA SIAMAZLARMI..
Nasreddin Hocann kars ölür. Mahalleli kendisini, kocas öl-mu dul bir kadnla evlendirir.

Fakat kadn eskihocasma fazlasyla dükün imi. Daha ilk ge-ceden itibaren yataa girer girmez :
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«nsaf be! Dört kii u yataa nasl ssn?»

— Ah benim kocam öyle idi, ah benim kocam böyle idi... di-
ye konumaa balar.

Hoca ses çkarmaz. Yeni karsnn bu huyundan vazgeçmesini
bekler.

Ama, nerede? Kadn her gece kocasn sayklayp duruyor.
Hoca bakm ki olacak gibi deil, o da balam yataa girin-

ce kendi ölmü karsn övmee :

— Ah benim karm öyle idi, vah benim karm böyle idi.

Kadn Nasreddin Hocann bu imâlarndan da bir ey anlamaz.
Bir gece yine yataa girer girmez kadn eski kocasn övme-

e balaynca artk dayanamaz. Bir tekme att gibi kadn yere
yuvarlar.

Kadn toparlanp dorulurken :

— Ne yaptn efendi? diye kocasna çkr.
Nasreddin Hoca kendisine u yerinde cevab verir
— nsaf be! Bir sen varsn, bir ben varm. Bir senin eski ko-

con var, bir benim eski karm var. Dört kii u yataa nasl
ssn?
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Hoca fakir ama, gönlü gani..
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rarak derdini türkü ile söyler
§ ~ 4 ku bestesne uydu-

« Bizim iller, bizim iller »

'

« Yatar iken üzüm yerler »
Bu arszlk Hocann canna artk tak eder rn-tmui u-

misafirine bir de üzüm çkarmak isine gelmediSodS,

o

makamdan türküye devam eder :

mecllDnden, 0 da ayn
« Bizde böyle âdet yoktur »
« Saklayp da güzün yerler »
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Hoca merhum u cevab vermi •
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uoacaKtm. ite Allaha bunun çm ükrediyorum. i

« BEN DE ÖYLE YAPTIM »

ivdiinden tenha bir yere çekilerek onu yemee koy5ite |
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Hoca sorar :

— Ne yaptm ki?

- Daha ne yapacaksn? Tavuun makbul taraflarm kendine .
:

i Iayrp, bana ie yaramaz taraflarm verdin..
Genuine

— Sen olsan ne yapardn?
- Bak bu tavuk benim olayd ve sen bana misafir geleydin £

‘

SriSTSeSim
anaUar‘ni ke"dme aym

’ «•* ka,a" ktemmi Î* |
.

Hoca attrmaa devam ederken :— Öyle ise sana bu tavuu olduu gibi ikram ettiimi ve pay
’

iim de kendin yaptn düün! cevabm verir
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nC1 bunU pirmee balarken, Hoca baln an-

na sormu
51
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10 armni doyurabilece ini düünerek yol arkada-

~ Sen, biz Akehirlilerin neden akll olduumuzu bilir misin’— Bilmiyorum, neden?
— Biz, Akehir gölünde yakaladmz balklarn sadece bas-

'
•

' >Jarn yeriz de ondan...

Baln bam yemekle akl arasnda ne ilgi var’

p ,
7 Ballln beyni cevherdir. Gözleri de öyledir, kulaklar daBalk gozu yiyenin gözleri çok iyi görmee balar. Kulan yiye-nin de kula en ufak sesleri duyar. Dilini yiyenin sesi bülbül se- 'IHi
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sine döner. Ama ne varsa beyinde var. En budala bir insan bile

ha a

k

rtar

yni^ h6men akllIanr - Akllh ise
> akl bir kat da-

Bu ekilde balk ba yemenin faydalarn öylesine ballandra
lallandra anlatr k, hanc bal piirip de önlerine koyduu za-man Svrhsarl :

•
.

der

~ Hoca Efendl
> ne olur, bal sen ye de ban bana brak!

Hoca önce biraz nazlanr gibi yaptktan sonra bu paylamaya
raz olur. Ve güzelce pimi olan bal âfiyetle midesine indir-mee koyulur.

Yol arkada ise baln ban evirir, çevirir, bir türlü yiyecek
bir tarafn bulamaz. Beynini yiyebilmek için kafa tasn da k-
ramaz. Böyle urap dururken Hoca keyifli keyifli yemeini ye-
mektedir. J

Sivrihisarl o zaman birden :

“ yi ama, sen güzelce karnn doyurdun. Ben ise yemek için
bi iki krntdan baka bîr ey bulamadm. Bu ne itir? diye sorar.

Hoca gülümser :

“7 ^en sana ba yemenin insan akllandrdm söyle-
memi miydim? Bak ancak bir iki krntsn yemi olduun hal-
de nasl da akllanmaa baladn?

SU YETMEM
Nasreddin Hoca Cuma namazn klmak için camie gitmi. Ab-

desti yokmu. Namaza da pek az vakit varm. Acele bir yerden
biraz su bularak abdest almaa balam. Son olarak sra ayak-
larn ykamaa gelmi. Sa "ayan ykam. Sra sol ayam y-
kamaa gelince de su bitmi.

Namaz vakti geldiinden, yeniden baka bir yerden su arama-a imkân yok. ster istemez bu halde camie girmi ve namaza
tek aya üzerinde durmu. Namaz öyle klm.

Namazdan sonra iin farkna varan tandklarndan biri
sormu :

Kuzum Hoca, namaz öyle neden sa ayann üzerinde ley-
lek gibi durarak kldn?

Hoca cevap vermi :

— Sol ayamn abdesti yoktu da...

ZATEN BOAYACAKMI

susu

M
vam“

Nasreddin Hoca bir gün çarda dolarken bir kom-susu yanna yaklar :

varlimd^\
S

u
n/ny

TUm H°Ca
’ der ‘ Sana kötü bir haberim

FtJT mahaIIeden geliyorum. Allah sana uzun ömürler versin.

mis 7^77 S6n eVd6n çktlktan sonra karna bir fenalk gel-mi. Zavall kadncaz sîzlere ömür, öliivermi.

Adamcaz bu sözleri söylerken, Hocann birdenbire büyük bir
teessüre kaplacam, dövünmee balayacan umuyormu. Fa-
kat onda en ufak bir teessür belirtisi görmeyince arm •— Galiba pek üzülmedin bu habere Hoca, demi.

Nasreddin Hoca :

— Zaten ölmeseydi boayacaktm da, cevabn vermi.

«GEÇ YDM GEÇ!»
Nasreddin Hoca bir mezarlktan geçerken, iri bir köpein ora-

larda dolatn görerek kendisini kovmak ister.
Hemen bir denek bularak hayvann üzerine yürür.
Fakat köpek, iri olduu kadar da azl bir eymi. Hemen di-

lerim göstererek hrlama, Hocaya doru gelmee balam.
Hoca bunu görür görmez hemen bir mezar tan kendisine si-

per ederek köpee :

— Geç yiidim, geç! diye seslenmi.

SEBEP NE M?
Nasreddin Hoca ölüm döeinde yatarken bile, hiçbir vakit a-

kac tabiatndan vazgeçmemitir.
Kars da onun kurtulamayacan anlad için gözyalarn

tutamyormu. Hoca onun bu halini görünce :— Hatun! Öyle karmda alayp durma! demi. Git yüzünü
gozunu güzelce yka.. Sürmeni çek, düzgününü sür. En yeni elbi-
sem giy... öyle odada salma, salna, edal edal dola!

Kadn, kocasnn bu isteinin sebebini anlayamaz :— Aman efendi, der. Sen yatakta bu halde yatar, ecelle pen-
çeleirken ben nasl olur da düzgün sürer, yeni elbisemi giyer
karnda dolarm.

Hoca u cevab verir :
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Canm, ben bunu kendi çkarm düündüüm, için söylü-
yorum. Nasl olsa odaya çok geçmeden Azrail girecek. Seni bu
halde görecek olursa, belki beenir de, beni alacak yerde seni
alr, götürür.

AYAKLARIN SAHB

Nasreddin Hoca bir gün bir derenin kenarndan geçiyormu
Derenin kenarnda bir alay çocuk görmü. Çocuklar çplak ayak-
larn suya sokmu egleniyorlarm. Hocay görünse kendisine ta-
klmak isteyip yanlarna çarmlar. Ayaklarn da mahsustan
birbirlerine dolayp kartrmlar ve Hocaya :

~ Efendi, biz ayaklarmz kaybettik. Hangi ayan han-
gimizin olduunu bir türlü bulamyoruz. Ne olur', bize yardm et
de ayaklarmza sahip olalm, demiler.

Hoca hemen oradan kapt bir denei ayaklara indirince,
herkes çabucak ayan çekmi.

O zaman Hoca :

îte hepiniz ayaklarnz buldunuz! diyerek yoluna devam
etmi.

KADR- MUTLAK

Bir gün bâz softalar, Hocay imtihan etmek isteyerek kendi-
sine öyle bir soru sormular :

— Cenab Hak için «Kadir-i Mutlak» diyorlar. Acaba Cenâb
Hak hakikaten kadir-i mutlak mdr? Öyle ise bunun delili nedir?

Hoca içini çekmi :

— Bundan hiç üpheniz olmasn! demi. Ben bildim bileli, hep
Allahn dedii oluyor. Böyle olmasa, bir gün de u fkara Hoca-
nn dedii olurdu.

YALAN OLDUKTAN SONRA..

Bir gün Nasreddin Hocann, hatrn kramayaca bir ahbab,
bir mahkemede kendisine ahitlik yapmas için ricada bulunmu!
Adamn, komusu ile buday meselesinden aras açlm. Hoca da
kendisine yalanc ahitlik yaptrmak isteyen adamn haksz ol-

duunu anlam.
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Ama ne yapsn? Dediimiz gibi hatrn kramayacak. ster
istemez raz olmu. O' da kendisini kadnn huzuruna götürmü.

ahitlie balaynca, «buday meselesi» diyecek yerde hep
«arpa meselesi» diyormu. Ayn sözü bir iki sefer tekrarlaynca,
kad müdahale etmi :

— Dâvâ arpa meselesi deil, buday meselesidir. Sen ise de-
mindenberi buday diyecek yerde arpa diyorsun!

Hoca boynunu bükmü :

— Siz de ii uzatmayn Kad Efendi, demi. Söylediklerim ya-
lan olduuna göre, ister buday, ister arpa olsun! Farketmez.

NSANIN EN KIYMETL VARLII

Nasreddin Hocaya bir gün bir mecliste öyle bir soru sor-
mular :

— nsann dünyada malik olduu en kymetli ey nedir?
Hoca :

— Vücut, dedikten sonra ilâve etmi :

— Hakikatte ise o da insann deil, hekimlerin elindedir ya...

FA NYETNE
Nasreddin Hoca son demlerinde hasta yatarken can yalanc

dolma yemek istemi. Ama o zamanki hekimler de imdikiler gi-

bi perhize çok itibar ederlermi. Ve hocay tedavi eden hekim,
kendisine böyle ar yemekler verilmemesini tembih etmi.

Fakat Hoca o kadar yalvarr ki, kars dayanamaz. Bir tence-

re yalanc dolma piirir. Bir tanesini de Hocaya «ifa niyetine»
yedirir. Dolmann tad, Hocann damanda kalr. Bir tane daha
yemek ister ama, karsnn vermeyeceini bilir. Bunun üzerine giz-

lice kzma yalvarr. O da bir dolma getirir ve Nasreddin Hoca
merhum, bunu da «ifa niyetine» midesine indirir.

Bir ara kars ile kz sokaa çkarlar. Hoca evde kalan kü-
çük olunu da kandrr. O da bir dolma getirir. Hoca «ifa niyeti-

ne» bunu da yer.

Az sonra ise sanclar balar. Kars dönünce hekimi yeniden
getirir. Hekim Hocay yatanda kvranr görünce :

— Ne oluyorsun Hocam? diye sorar.

Nasreddin Hoca, bu ackl halinde bile espri yapmaktan kur-
tulamaz :

— Ne olacak, «ifa niyetine» ölüyoruz ite...
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Nasreddin Hoca da bunu örenince hemen tatbik etmee ka-a vermi. Alaca mahsulün yarsn Allaha nezretmi.
O sene hakikaten görülmemi bir mahsul olmasn m’ Hocahayaandan memnun.. Ekinler gösü boyuna çkm Her' baakbuday yükünden zor duruyor. Vakti gelince tarlay biçmi. Har-
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mana balam. Bir yanda buday, bir yanda da saman ynlar
dalar gibi ylm. Hoca keyfinden yerinde duramyor.

Fakat harmann son günü birdenbire iddetli bir frtna kop-
maz m? Bir rüzgâr, arkasndan bir yamur.. Tarla bir anda sel-

ler altnda kalvermi. Seller de buday alp götürmü.

Nihayet rüzgâr hafiflemi, yamur durmu. Bu sefer de im-
ekler çakmaa balam,

O zaman Hoca bir isyan duygusu içinde ellerini göklere do-
ru kaldrm :

— Ya Allah! Oldu mu bu yaptn? imdi de çakman çakp,
mârifetlerini görmek mi istiyorsun?

NEREYE GDYORMU?
Nasreddin Hocay bir gün bir katra bindirmiler. Meer, az-

l, terbiye kabul etmeyen bir hayvanm. Böylece Hocaya bir oyun
oynamay kurmular.

Hoca katra biner binmez, katr hemen ban alm, Hocay
fena halde sarsarakfcan komaa balam. Ne dizgine, ne de mah-
muza aldr ettii yokmu. Hoca bakm ki hayvan zaptedeme-

yecek, kendisi de parlak bir binici olmadndan dizginleri bra-
karak dümemek için eere sk sk yapm. Katr da o zaman
büsbütün azarak hzlanm.

Hocay böyle deli deli koan katrn srtnda gören bir tand*:
— Hoca nereye? diye sormu.
Nasreddin Hoca, bulunduu zor duruma ramen huyundan

vazgeçemiyerek esprili cevabn vermi :

— Bunu bana deil, katra sor!

SAÇ VE SAKAL

Birçok kimselerin saç, sakalndan önce aarr. Yine birçok

kimselerin saç dökülür de, sakal hiçbir zaman dökülmez. Her

zaman olduu gibi gür kalr.

Nasreddin Hocann da saçlar, yalanmaa balaynca hemen

aarm. Sakalnn ise bir tek kl bile beyazlamam.
Bir gün berberde saçlarn kestirir, sakalm düzeltirken ora-

daki ahbaplarndan biri sormu :

— Kuzum Hoca, senin saçlarn hemen hemen tamamiyle be-
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acaba'?
Saka!mda ise bir “ •**« M yok. Bunun hibnöti „e

Hoca cevap vermi :

oiduü
baSlt! SaÇÎanm SakaImdan yirmi ya daha ihtiyar

YERNDE CEVAP

rhSl

"n Ho<
:
a

.

merhum
> Cimrilii ile tannm olan bir tan-

klan zaman
§ f .

dönüyorlarm. Yola çktklar vakit, ack-klan zaman yemek üzere parasn yar yarya vererek köydenbir bakraç yourt almlarm. KOyCfen

Yar yolda bir aacn altnda mola verriiler. Bundan fayda-ianarak yourt bakraç,n, önlerine koyup bailartn, c.kan»Saro zaman arkada heybesinden bir külâh toz ekeri çkarmbunu yourdun yalnz kendisine isabet eden tarafna serperek 7

daldrm"
y°gUrdl' §ekerI yemee bayînm, demi ve kam

,

tt

H°Ca
,V

erhUm
’ bu c™rilie fena halde içerlemi. Ne yapsn?

Iîenen^ aMma^ gelmi. O da heybesinden bir ie sirke çkarm.

~ Aman ne yapacaksn o sirkeyi? diye sormu
Hoca :

-- Ben de yourdu sirkeli yemee baylrm. Önüme dökece-im, demi.
Adam :

— Öyle ey olur mu? Sirke benim tarafma da akar Berbat
eder yourdu.

Öyleyse haltetme de ekeri her tarafa serp!
Cimri arkada, ister istemez Hocann istediini yapar.

NEREDEN ALMI?
Nasreddin Hocay bir gün bir düüne dâvet ederler. Bu gibi

m'der

enn hlÇbrn reddetmeyen Hoca da kalkar, düün evine

Eskiden evlerin içine ayakkab ile girilmez, ayakkablar ka-pda braklrd Hoca bakm yerde bir sürü ayakkab var. Çkta
kendi ayakkablarn kaybetmesi iten deil.. Onlar da üstelik pa-raya kyp yeni alm.. 1
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Bu düünce ile ayakkablarn çkardktan sonra bunlar men-
diline sarar ve gösüne sokar. Yukarya öyle çkar.

Kendisini hemen karlarlar. Ba sedire oturturlar. O zaman
misafirlerden birinin gözüne Hocann gösündeki kabarklk çar-

par. Bunun kymetli bir kitap olacana hükmederek :

— Hoca Efendi, galiba koynunuzda kymetli bir kitap tayor-
sunuz? der.

Nasreddin Hoca hiç bozmaz :

— Evet!

— Bunun neye dair olduunu sorabilir miyim?
— Her ân için ihtiyatl olmak ilmine dair..

— Ya, öyle mi? Bu kymetli kitab sahaflardan m aldnz?
Hoca bu ar merakl adama cevap verir :

— Hayr, kavaflardan aldm..

(Kavaf, diye kundurac esnafna denirdi.)

KAVGANIN SEBEB

Bir gün Nasreddin Hoca merhum evinde otururken bir kom-
usu koarak, nefes nefese gelir :

— Aman Hoca Efendi, der. Bizim evde karmla bir komusu
biribirlerine girdiler*. Saç saça, ba baa dövüüyorlar. Ben ayr-
mak istedim, fakat muvaffak olamadm. Biribirlerini boup öldü-

recekler. Yalvarrm gel de unlara bir nasihat et! Senin sözün

tesir eder. Kavgalarna son versinler.

Hoca hemen davranr :

— Acaba kavgalarnn sebebi ya meselesi mi?

Adam i

— Hayr, der. Ya meselesi için biribirlerine girmi deiller...

Kavgann sebebi baka..

Hoca o zaman hemen gever :

— Öyleyse ortada merak edecek bir, ey yok.. Eer ya me-

selesi yüzünden biribirlerine girmi deillerse, imdiye kadar çok-

tan kavgalarna son vermi, barm olacaklardr.

ÇOCUK ADI

Nasreddin Hoca bir gün mescidde vâzederken cemaattan biri:

— Hoca Efendi! Bu sabah bir olum oldu. Ona ne ad taka-

ym? diye sormu.

— 169 —



Hoca bir ân düünmü :

^™nrî:^"füp koyma!*
Hoca cevap vermi :

^l£5iSZ£'£5**m adld,r ama
' halk">«

KARARSIZ ADAM

kad.
Nn^ H^XhuX voTT

“• "T”1"111 Mr ar‘

Ama bu yolculuca kars iio ,

y Iculuga çkmas gerekmi.

«rmemek konusunda bir ürlü karara' v“
beraber «ötarüP &-

Hocaya danmaya karar
S™da

Bilmem haberin var m Hoca? Ben bir yolculua çkyorumuydum. Selâmetle git, selâmetle gel!— Bu yolculuum uzunca sürecei için karmla pnnuHo

O^n to^tTâdîSr8 “r,Ü tarara
•

Beraberine al öyleyse..- Lâkin yol zahmetli.. Çocuklar da küçük— .brak öyleyse..

Bu akip gideceim ama, aklm burada kalacak— bunu düünüyorsan onlar da götür.— Yolun zahmeti bir tarafa, gideceim yerde bunlarla mrac5xxr mi? cok «*•*—— s-
- Brak demek kolay.. Bilirsin ki burada hiçbir akraba veyvakmm yok.. Çocuklar beni de çok severler. Bensiz yapamazlar.

bihrkr
G
d

Ö

e

riTUf$^ Mah Vermesin ^da hastalana-Diner de.. Bu yolculua nasl dayanabilirler?— Brak!

,

~ Ama hastaln insan ne zaman, nerede yakalayaca belliolmaz ki? Belki ben gittikten sonra burada da hastalanl Aklm fikrim burada kalacak.
— Götür!
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— Evet ama...
— Brak!
— Doru söylüyorsun. Lâkin..— Götür!

— Öyle ama...

Hoca bakar ki kararsz arkadana lâkrd anlatamayacak:
Arkada! demi.. Durumunu anlyorum. Bir türlü karar ve-

remiyorsun. Benim de iim gücüm var. Ya çocuklarn brak, yada benim yakam!.. ' ’ *

KME KIZARMI
Arkadalarndan biri, bir gün Nasreddin Hocaya öyle müna-

senetsiz bir soru sorar :

— Kuzum Hoca! Sen, senden önce evlenenlere mi daha çok k-
zarsn, yoksa senden sonra evlenenlere mi?— Her ikisine de...

— Neden?
— Benden önce evlenenlere kzarm; çünkü evleneceim za-man gelerek bana gerekli öüdü vermediler. Benden sonra evle-

nenlere de kzarm; çünkü evlenmeden önce gelerek benden öüt
almadlar diye..

HOCA VE PATLICAN
Boazna dükünlüü ile ün salm olan Nasreddin Hoca, seb-

zeler arasnda yalnz patlcan sevmezmi. Baka ne olsa seve
seve yer, patlcanl bir yemek karsnda itihadan hemen kesi-
lir, buna el sürmezmi.

Hocann bu huyunu bilen bir komusu bir Ramazanda Hocay
iftara çarr. Adamn zengin ve varlkl bir kimse olduunu bi-
len Hoca, bu dâvete pek sevinir. Akam iple çeker'. ftara birkaç
dakika kala da eve damlar.

Ev sahibi kendisini karlar. Nihayet top patlar. Birkaç zey-
tinle oruç bozulduktan sonra akam namazm klarlar. Sonra da
sofraya otururlar.

Sofraya önce çorba gelir. Hoca, bunun arkasndan gelecek
olan nefis yemekleri düünerek midesini çorba ile doldurmamak
için buna pek iltifat etmez.

Arkasndan ise, arka arkaya hep patlcanl yemekler sökün et-
mee balar: Patlcan kebab, musakka, patlcan dolmas, Hün-
kâr beendi, imam bayld, patlcanl pilâv...
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— Allah geçinden versin ama, niçin bunu istiyorsun?— Sual melekleri beni sorguya çekmek üzere geldikleri va-
kit. «Bana sorular çoktan soruldu. Görmüyor musunuz, mezarm
bile ne kadar eski..» diyerek sorularndan kurtulurum, cevabn
vermi.

HASTAYI ZYARET
însanla ötedenberi kusurlarn ve hastalklarn bakalarndan

saklarlar. Bunu belli etmek istemezler.
Merhum Nasreddin Hoca da böyleydi.
Bir gün kulaklar tkanr..Duymaz olur. Bunu da kimseye bel-

li etmek istemez. Zaten herkes kendisine taklmak için frsat
aramaktadr. Buna niçin vesile versin?

O sralarda pek sevdii bir dostunun da hastalanm olduu-
nu örenir. Kendisini herhalde ziyaret etmesi lâzmdr. Ne yapsn?

Kendi kendisine öyle düünür :

«— Zaten hastann yannda fazla durmak yakk almaz. Ona
usulen bir iki beylik soru sorarm. Verecei cevaplar da aa
yukan belli olduundan ifalar dileyerek çkar giderim. Önce ken-
disini iyi gördüümü söyler, nasl olduunu sorarm. Hekimi nasl
olsa ona bir takm perhiz yemekleri vermitir. Bunu biliyorum.
Neler yediini sorarm. Bir iki perhiz yemei sayacak. Afiyet ol-
sun derim. Nihayet hangi hekimin kendisine bakmakta olduunu
sorarm. Bir isim söyleyecek. Ben de onun çok iyi bir hekim ol-
duunu söyleyerek mâneviyatn kuvvetlendirir, izin alr, yann-
dan ayrlrm.

Bu düünce ile kalkar, arkadann ziyaretine gider. Adamca-z bitkin bir halde yatanda yatmaktadr.
Hemen ilk sorusunu sorar :

— Seni maallah iyi görüyorum. Herhalde iyilie doru gidi-
yorsun. Naslsn bakalm?

Adam cevap verir :

— Ne diyorsun Hoca? Pek fenaym, pek!
— Oh oh, memnun oldum. Zaten yüzünden de belli.

Hasta bu cevaba içerler. Fakat kendisini tutar.

Arkasndan Hoca ikinci sorusunu sorar :

— Sana yemek olarak ne veriyorlar?

— Zehir ile ziftin pekini..

— Aman ne güzel ey bunlar!.. Sakn bunlar yemekten vaz-

m
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dr, der. ki yuz akçeyi göze alacak olursan, seni dipdiri yataktan
kaldrrm.

Nasreddin Hoca biraz düündükten sonra bu sefer mahalleninimamn çartr. Ölecek olursa, cenaze masrafnn ne olacan
sorar, imam :

— Canm senden de fazla para alacak deiliz ya, herey on
akçe ile halledilir, cevabn verir.

Hoca o zaman karsna :

— Arada çok fark var. yilemek için iki yüz akçe vermekten-
se, ölüp on akçe ile iin içinden çkmak daha iyi. Sana zahmetu yorgan bama ört ki öiem! der.

ÖPMEK
Yine arkadalarndan biri Nasreddin Hocaya u münasebetsiz

soruyu sorar :

Bir insan karsn öpecek olursa abdesti bozulur mu bo-
zulmaz m?

Hoca hemen cevap verir :

— Bu i vakte göre deiir. Eer yeni evlendii karsn öpe-
cek olursa, hemen gusletmek lâzm gelir.. Bir iki yllk karsn
öperse, sadece abdest tazelemesi yeter. Ama öptüü kars be on
yllk ise hiçbir ey lâzm gelmez.

BULGURDAN TOHUM
Nasreddin Hoca bir gün Sivrihisara gider. Bir aç dükkânna

girerek bir tavuk yer. Tam parasn ödeyecei zaman, bakar ki
kesesim evde unutmu. Aç da kendisini tand için :— Baka bir sefer geldiin zaman ödersin, demi.

Hoca Akehire dönmü. Fakat uzunca bir müddet Sivrihisara
gidemedii için götürüp açya borcunu ödeyememi..

Böylece aradan aylar geçtikten sonra yolu yine Sivrihisara
dümü^ Doruca aç dükkânna giderek ödemek üzere borcunun
ne olduunu sormu.
Aç :

— Yüz akçedir, deyince :

— Bu ne itir bre insafsz.. Tavuun âlâs bir akçe iken ben-
den nasl olur da yüz akçe istersin? diye sormu.
Aç u cevab vermi :

— Aradan ne kadar zaman geçti. Eer sen bu tavuu yeme-
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eydin, tavuk her gun birer yumurta yumurtlayacakt. Sonra ku-uçkaya yatp u kadar civciv çkaracakt. Civcivler de büyüye-
cek, tavuk olacaklar, onlar da u kadar yumurtlayp, onlardan u
oTacakt!

VC1V a3Caktim - °nlar da büyüdü mü kadar tavuum

lllln^fdd“ H°Ca bu hesap karsnda' gülmee balar. Ada-,
• aka ettiim sanr ama, öyle çkmaz. O zaman Hoca bu

a5ç i,akas,na *« --
Meer kad da açnn ahbab deil miymi. Aç dâvasn an-

latmca, Nasreddin Hocaya döner’ :

Açnn hakk var, der. Yüz akçeyi vereceksin!
Nasreddin Hoca ne yapsn? öyle bir düünür :— Pekâlâ, vereyim ama, biraz izin verin! der. Yeni sürdüüm

tarlama bulgur ekeyim de mahsulünü satp yüz akçeyi tedarik et-mee bakaym.

Kad kalarn çatar :

Galiba kaçmak istersin! Hem bu ne biçim bahane? Hic bul-
gurdan, kaynatlm budaydan tohum olur mu?

Hoca hemen cevap verir :

- Bre kad efendi, der! Pimi tavuun yumurtlayacana
inanrsn da kaynatlm budaydan ekin biteceine neden inan-mazsn?

Kad, bu cevap karsnda ister istemez Hocay serbest b-rakr.

HEKME LÜZUM YOKMU
Bir gun Nasreddin Hocann kars hastalanm. Konu komu

a vmlar ki Hocann aldrd yok. Eve- ne hekim getiriyor ne de
ilaç yaptryor.

’

Nihayet biri dayanamyarak Hocann yolunu kesmi :— Bu yaptn doru deil Hoca, demi. Zavall karn evde
hasta yatyor. Senin ise aldr ettiin yok.. Böyle kaytsz dav-ranmak doru mu? Günahtr. Eve neden hekim getirtmiyorsun?

Nasreddin Hoca cevap vermi :

7-

~ Heklm getirtmeye ne lüzum var? Biz fakir insanlarz. Ken-
di kendimize de ölmesini biliriz.

fatirIifc sair.
bp Süpürmüler. O kadar ki sahJ’ Na yemek Çkarmsa si-—
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H
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Mollalar Hocay memnun etmek için :

HocaT"
1,6 §UZel Ç0CUk '' Adl ne bunun? di>'e sormular.

Ad Farzdr, demi.
Modalar arp birbirlerine bakmlar -
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kadar

Hoca hemen ta gediine koymu
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ra, sünnet diyeyim de onu da m yiyesiniz?

NEDEN KAÇMI?
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dan misafirinin yanna döner
fazla durma-

mânas,m

Nasreddin Hoca u cevab verir -

^ssssss
NE SEN SOR. NE DE BEN SÖYLEYEYM

Tandklarndan biri Hocaya kapal bir kutu teslim ederek -
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UP gelnceye kadar bu sende kalsn, der.
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d
an birkaç gun &&P emaneti almaya kimse gelmeyinceHoca: «Acaba .sinde ne var?» diye merak ederek kapTm aS
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~ Efend
’ bÖyIe gecenin hu saatinde yazdn sev ne olsarek? d,ye sorunca, Hoca u manasz msL okumu
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(Dam üstünde saksaan, beline vurdum kazma ile..)

ALLAHTAN KORKARIM...

akçe^ vererek
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~ Efendi, benim için de be vakitte duâ edver.. demiDoca hemen on akçesini iade etmi ve :
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ALLAHIN BULUNMADII YER VAR MI?
Bir tand Hocay gûya mükül durumda brakmak için söv-le bir sual sormu :

v oy
— Efendi, Allah nerededir, söyler misin?
Hoca hiç düünmeden :— Allahn bulunmad yer var mdr ki, urada veya buradaolduunu söyleyebileyim... karln vermi.
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EV TARLAYA TAI
Adamn biri Hocaya :

i lunm^'™'’’
biZ‘m eV hÇ gSne5 Sormuyor,, diye ikâyetle bu-

Hoca biraz düündükten sonra sormu :

tarlan güne görüyor mu?
Elbette Hocam...

- O halde, bugünden tezi yok, evini tarlaya ta..

TEST DB BOYLAYINCA

Hocann buna fena halde cam sklm TWin,p t„
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KIRK GÜN SONRA YNE BEKLE!

can

-dfitTbuîüp £££££* ali"daki basto”“ **** d.:

adama”dönere
a

k

b!"de Ser'eyen H°Ca mCrMm
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- Bir eycikler demem.. Dilerim Tanrdan krk güne varmadan ayan krlsn., diye beddua etmi.
Tesadüf bu ya.. Aradan iki dakika geçmeden patavatsz ad-

bTS k^5B SaiPar’— y“b düünce de^ayaî
Hocann bu tesirli bedduasndan korkan adam, ayan sürüvesürüye Hocann yanna döner. Ondan af diledikten sonra :Aman Efendi.. Bedduan beni ne çabuk tuttu? Sen krk gün
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içinde ayan krlsn, demitin. Halbuki iki dakika sonra bu haloama geldi., diye szlanmaa balam.
O zaman Hoca u cevab vermi :— Malln sana verdii bu ceza, bundan evvel bir bakasnayaptn fenaln karl idi. Bana ettiin kötülükten dolay ba- isna gelecek belây, yine sen krk gün sonra bekle!

KEÇNN POSTU

Komular, Hocann kuzusuna göz koymular. Kuzu da hani
:

semiz m, semizmi. Günün birinde bir punduna getirip kuzuyuarmlar ve güzelce piirip güle oynaya yemiler.
Hoca, sevgili kuzusunun kimler tarafndan çalndn ören-

n'.ekte gecikmemi. O da bir yolunu bulup içlerinden birinin beli
keçisini arm. Püryan edip çoluk çocuu ile bir güzelce ye-
miler. .

Keçinin sahibi, bütün bir k, kaybolan keçisinin matemini i

tutmu ve her gittii yerde: «Tüyü öyle uzundu, gövdesi öyle
]

semizdi» diye anlatr dururmu.

Hocann da bulunduu bir toplantda yine mübalâal bir e-
kilde keçisinin medhini yaparken büsbütün aztm: «Tüyü tam i

iki buçuk arnd, gerdan üç kart, bann büyüklüü bir de-
]

ve bana yaknd...» diye keçide bulunmayan meziyetleri sayp
j

dökmeye kalknca, Hoca dayanamam :

iadi gider, evin alt katnda duran uyuz keçinin postunu
getirir, seni söylediine, söyleyeceine piman ederim, deyivermi.

POSTA TATARI!

Akehirde, Hoca merhumun komularndan bir klz, evlendii-
nin üçüncü aynda bir olan çocuu dourmu. Kadnlar arala-
rnda toplanp, çocua ne isim koyacaklarn tartmlar, fakat
bir kai'âra varamamlar. çlerinden biri :

— Bir defa da Hocaya soralm. O çok bilmitir, çocua müna-
sip bir ad bulur, demi. Ve hep birden kalkp Hocann kapsn
çalmlar.

j

Hoca haberi duyunca, hiç tereddüt etmeden :— Posta Tatar, koyun... demi.
Kadnlar :
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— Aman Efendi, hiç böyle isim olur mu? deyince, Hoca:— Neden olmasn? Dokuz aylk yolu üç ayda alan çocüa bun-
dan münasip hangi ad taklr? cevabn vermi.

ORTAKLII SEVMEZM...

Hoca merhumun Akehirde yar hissesi kendisine ait olan mü-
terek bir evi varm. Bir gün bu yarm hisseyi satla çkarm

Tellâl :

~ A

Hocam.., acelen ne idi? ileride daha yüksek fiata satar-
dn.. deyince :

..

®en hisseli mal sevmem.. On senedenberi ortamn gön-
lünü yapmaa çalyordum. Nihayet bugün raz edebildim, demi.

MALIN YS
Hoca merhum, karsnn bayram için piirdii baklavadan bir

mikdar yedikten sonra, geri kalann ertesi gün mideye indirmeye
karar vererek uykuya dalm. Fakat geceyars birdenbire uya-
narak karsn dürtmü :

Aman karcm, hatrma çok önemli bir ey geldi. Arka-sn brakrsam unuturum... diyerek zavally tatl uykusundan
uyandrm. Sonra da :

Haydi nono karcm, u baklava tepsisini getir bakalm
demi.

Kars arm :

— Ne oluyorsun Efendi.. Nasl olsa tatl bizim.. Sabah bekle,
o zaman âfiyetle hepsini ye! cevabn verince. Hoca :

,

— Senin akln ermez karcm. Maln iyisi boazdan geçeni-
dir. Ne olur ne olmaz, baklava benim midemde gerek...

Demi ve kars tepsiyi getirince de, baklavay son samsasna
kadar yiyip gönül rahatl içinde yeniden uykuya dalm.

ACABA?
Bir gün komu kadnlardan biri Hoca merhuma gelerek :— Ah, Efendi.. Bizim gelinin bir türlü çocuu olmuyor. una

bir nefes etseniz, yahut bir ilâç tarif etseniz.

Deyince, Hoca :

Acaba sizin gelinin anasnn da çocuu olmaz mym? Yâ-
ni bu ksrlk ona sakn anasndan kalm olmasn? Böyle olunca
ona ne nefes,, ne ilâç para etmez, demi.
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DBNDEN BALAYIN
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Gemi tayfalarnn, krk direklere trmanarak yelkenleri innlamaa çaltklarn gören Hoca tayfalara' seslen^
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Efendi, gel de çocuun adn koy, demiler’

çoc5rSna:
almCa t05“P^

°
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^“
:

(NaSreddin °*h ABke) ^ -
o- f™, Hoca ®fendi

> Çocuun erkek olduunu unuttun mu?ruç ekee kadn ad verilir mi?
Hoca gülümseyerek :

~ Ç°cugun olan olduunu biliyorum. Çocua kadn ad koy-makla erkeklii gitmez ya... Benim maksadm baka. Atike, sev-
kla Kancmn addr. O, ölürse anasnn ad çocua yadigârkalsn diye (Atike) koydum, demi.

KARGA LE MANDA AVI

Hoca merhum, bir gün yolda giderken iki çocuun hasta bircagay kanatlarndan tutup çekitirdiklerini görmü. Hayvana
acyarak bir mkdar para karlnda çocuklardan satn alm,
uraz sonra karga Hocann elinden kurtulup oralarda otlamakta

olan bir mandann boynuzlar arasna konmu, Hoca bunu görün-
ce . «Aferin kara ahmm. Güzel bir av yakaladn!» diyerek man-day onune katm ve evine götürerek ahra tkm.

Bir müddet sonra mandann sahibi gelmi, hayvann brakt
yerde bulamaynca, çocuklardan sormu. Onlar da manday Nas-
endin Hocann tutup götürdüünü söylemiler. Mal sahibi Hoca-
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mn kapsna dayanm ve mandasn istemi. Hoca kendisine sucevab vermi :

I

~ A
:,\

Vamak dinimizce helâldir. Çocuklardan satn aldm
karga, Allahn sahrasnda bu manday yakalad. Artk, bu benimma im saylr. Fazla lâf istemem, mahkeme kaps ack! diyerekadam savm. ' x •

BRK DELNNCE...

Bir gün kars Hocaya :

— Efendi, abdest ibriinin dibi delindi. çinde cok su tutmu-
yor. Ne yapalm? diye sormu.

Hoca merhum gülerek :

Kancm, onun kolay var, demi. Eskiden abdest bozar,
sonra taharet ederdik. Bundan sonra ise önce taharetlenir, sonra
abdestimizi bozarz.. Olur, biter., cevabn vermi.

KAZMA KILIFI

Hoca çocukluunda bir arsada arkadalaryla oynarken içle-
rinden biri, bir çizme teki bulmu. Evirmi, çevirmi, ne olduu-
nu bir türlü anlayamam. Bunu bilse bilse Nasreddin bilir, deyip
çizmeyi ona göstermi. Nasreddin bir bakta hükmünü vermi :— A... bunu bilmeyecek ne var? Kazma klf... demi.

DEREBEY LE HOCA

Kadnlardan pek büyük fenalk gören bir derebeyi, kendisine
bir bilgin olarak tantlan birine rastlaynca hemen yanma ça-
rp kulana bireyler söyler, isteine uygun, derdine derman
olacak cevap alamaynca, cellâda vererek boynunu vurdururmu.
Herkesin bana belâ kesilen bu derebeyinin bir çaresine bakar,
diye Hoca merhumu da bir gün karsna çkarrlar.

Gaddar derebeyi. Hocann kulana eilir :

— Evli misin, bekâr msn? diye sorar.

Hoca :

— Aman beyim, insan bu yata bekâr kalr m? deyince,
Derebeyi : .

— Ha... bu da onlardanm. Vurun unun boynunu., derdemez.
Hoca merhum, iin akaya gelir taraf olmadn anlayarak :
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BR HALAYIK AL...

Hocann komularndan gayet zengin bir ihtiyar varm. Bu
zatn tek olu askerde ehit dümü. Adamn kendi ihtiyar, kars
ondan da beter... tiridi çkm... Artk döl yetitirmelerine imkân
yok... Adamcaz hekim hekim dolam, derdine derman bula-mam. Adam bir de bizim Hoca Nasreddine danaym, deyip
komusunun kapsn çalm.

Hoca yal ve zengin komusunu buyur edip misafir odasna
alm. Hobeten sonra adamcaz derdini hocaya açm Nük-
tedan Hoca :

— Canm komum, demi. Tasalandn eye bak.. Bugünden
tezi yok, evine 15 - 16 yanda bir halayk al, dokuz aya varmaz
nurtopu gibi bir evlâdn olur...

ADAM OLMANIN YOLU
Hocaya bir gün :

Adam olmann yolu nedir? diye sormular.
Rahmetli u cevab vermi :

— Bilenler söylerken, bilmeyenler can kulayla dinlemeli.
Bilmeyenler söylerken, susturmann çaresine bakmal!

URAYA DA BR ABDESTHANE...

Hoca merhum, ev yaptrmak için bir kalfa getirtir. Kalfa u-
aya bir oda, uraya bir sofa, buraya bir kiler yapmal, diyeaa yukar gezinip dururken alt tarafndan gürültülüce bir ses
çkarm. Hoca dayanamam :

— uraya da bir abdesthane yapmal! demi.

SAHB ÖLMÜ EEK...

Hoca merhum, bir gün karsna :

— nsann öldüü nasl belli olur? diye sormu. Kars da :— Eli aya sour, insann öldüü ondan anlalr, cevabn,
vermi.

Bir k günü Hoca dada odun keserken eli aya tutmayacak
derece üümü, buz kesilmi. Hoca : «Hah tamam... Karnn dedi-
i çkt. te elim ayam tutmuyor. u halde ben ölmü sayl-
rm!» diyerek bir aacn dibine ylp kalm.
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Hoca, yakndan tand bu komusuna :- Komum... Durumunuzu biliyorum. Ama kznza benim ne-fesim tesir etmez. Akim varsa, ona genç bir koca bul. O, onahem hocalk eder, hem kocalk. Aile gailesi, çoluk cocuk telâesionu yakn bir zamanda uslandrr, melek gibi yapar, demi.

ÇFTÇ BUDAY VERMESE...

Nasreddn Hoca günün birinde bir köye misafir olmu Ye-
1P erbetler iittikten sonra köyün aas damdan dü-er gibi Hocaya u suali sormu :~ Efendi
> padiah m büyüktür, yoksa çiftçi mi’

Hoca :

" *

7 E1
.

b
,

ette çiftçi büyüktür. Çiftçi buday ekmese, padiahacndan olur., cevabn vermi.

HERKESN MALI DAMININ ALTINDA GEREK...
Hoca merhum bir ara bahçesine birkaç fidan dikmi. Fakatkam olunca fidanlar söküp evin içine alrm.. Merak edip se-oeDin soranlara da :

Eh aalar, ortalk bozuldu.. Ne olur ne olmaz. Herkesin
mal, damnn altnda gerek, dermi.

SESN DENYORMU
Hoca merhumu gençliinde bir camie müezzin tayin etmiler.

Bir gün ezan okuduktan sonra, minareden inmi, tekrar ezan oku-
ya okuya sokaklarda komaa balam.

Sebebini soranlara :

— Sesimin nerelere kadar ulatn anlamak istiyorum da
onun için böyle yapyorum., cevabn vermi.
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— Pislik senin eve yakn... Sen temizleyeceksin!..

— Hayr! Görmüyor musun, sana daha yakn... Senin kaldr-

man gerekir!..

Ve tartma gitgide kavga halini alr. Derken kadnlar ii az-

tarak saçsaça, babaa birbirlerine girip mahkemelik olurlar.

Kavgal kadnlar Kad’mn huzuruna çktklar srada, Hoca

•da bir i için Kad’nm yannda bulunmakta imi.

Kad, kadnlar dinleyip, bu köpek tersi dâvasnn içinden ç-

kamayacan anlaynca, iin hakemliini Hocaya vermi :

Hoca teklifi kabul ederek kadnlar bir daha dinledikten son-

ra, hükmünü hemen açklam :

— Sokak herkesin geçtii bir yerdir. Kimsenin mülkü olamaz.

u halde köpek tersini yerden kaldrmak hiç kimseye dümez.

Onu temizlemek olsa olsa Kad Efendi’ye düer., demi ve cübbe-

sini savurarak mahkemeden çkp gitmi.

LEZZETLER HEP BRDR...

Hoca merhum, bandan toplad üzümleri eeine yükleye-

rek kasabann yolunu tutar. Yolda çocuklar Hocay önlerler :

— Kuzum Hoca Efendi, pek imrendik, bize biraz üzüm ver...

derler.

Hoca bakar, çocuklar kalabalk. Hepsine birer salkm üzüm

verse sepetlerde birey kalmyacak. Tutar, herbirine birer tane

üzüm ikram eder.

Çocuklar bunu azmsayarak szlanrlar :

— Aman Hoca Efendi, pek az verdin hepsi bu kadar m?
— Canm uzun etmeyin ite.. Hepsinin lezzeti ayndr'. Ha bir,

ha on... farketmez... der ve eeini sürüp gider.

ZAVALLI HAYVAN...

Hoca merhum bir gün dadan odun yükledii eeine biner.

Fakat ayaklarn üzengiye sokarak dimdik durur, eein semeri-

ne oturmaz.

Onu bu halde görenler sorarlar :

— Efendi, neye semerin üzerine oturmuyorsun da öyle üzen-

gi üstünde dimdik duruyorsun?

— Zavall hayvann yükü ar. Bir de benim yükümü mü çek-

sin? Ayam yerden kaldrdna ükür!
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YAS TUTARLARMI...

Hocann tavuu civciv çkardktan birkaç gün sonra ölür,
loca buna pek uzulur. Civcivlerin boyunlarna birer parça kara
bez balayarak bahçeye salverir.
— Hoca Efendi, bu nedir? diye soranlara :— Anacklar oldu de yavrucaklar kara balayp yas tutuyor-

lar.. cevabn verir.
*

GÖR KAYI NE ÇEKER ?

Hoca merhum bir gün çift sürerken, öküzü sapana balayan

km™
k°Par ' bl

£
6y bulamaynca

- sarn üç kat ederek
<y ymne balar. Tekrar ie koyulur. Öküz zorlaynca ince

tülbentten yaplm sark orasndan burasndan yrtlmaa balarHoca önce sangn bu perian haline, sonra öküze bakar :

Gör, kay senden ne çeker, der.

DAMDAN DÜEN, HALDEN ANLAR...

Scak bir yaz gecesi, Hoca merhum damda yatarken, kars ilekavgaya tutuur. Hoca hiddetle yerinden frlayp :- Bktm senin elinden... Artk yatakta da rahatm kalmad..

m
yürürken, uyku sersemlii ile damn kenarmdanpald kuldur sokaa yuvarlanr. Hocann fena halde can yanar

vucudunun iler tutar yeri kalmaz.
’

Gürültüye uyanan komular sokaa frlayarak Hocaya yard-ma koarlar. Bir taraftan da :— Efendi, nasl oldu da dütün, sana ne oldu böyle? dve so-
rular sormaya balarlar.

Oras buras yara bere içinde kalan Hoca :— Ne olacak, damdan dütüm ite., der. Damdan düen hal-
den anlar.

i

HESAB TAMAMMI...

Hoca merhumun komularndan biri evlenir. Kars üç ay
sonra dünyaya bir çocuk getirir. Adam arr :

'

\ ahu, bizim bildiimize göre kadnlar dokuz ayda dou-
rurlar. Seninki ne hesaptr? diye karsna sorar.

Adamn kars çok bilmi, az lâkrd yapan bir kadnm :
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i — Ay efendi, der. Sen beni alal ne kadar oldu?— Üç ay...

— Ya hen sana varal?
— Üç ay...

— Evleneli ne kadar oldu?
— Üç ay...

Bunla topladk m, dokuz ay etmez mi? Demek çocuk
vaktinde domu.

Adamcaz karsnn bu hesabna akl erdiremez. Doru Ho-
caya koar, meseleyi anlatr. Hoca :

— Vallahi, komu, der. Bu pek ince bir hesap... Ne senin akln
erer, ne de benim!.

TAHTA KURUSUNDAN KURTULMU

!

Hocann evi yanyormu. Kars ve komular telâ içinde ev-
den tayabildikleri eyay kurtarmaya çalrlarken, bizim Hoca
evin karsna geçip keyifli keyifli gülüyormu. Hocann bu ta-
sasz, hattâ neeli halini aknlk içinde seyredenler dayanama-
yp sormular :

— Yahu, sen deli misin? Bir kimsenin evi yanarken böyle
gülüp seyrine bakar m?

Hoca merhum :

— A dostlar,, ben sevinmiyeyim de kimler sevinsin.. Tanrya
bin ükür,' artk tahtakurusundan kurtuluyorum., cevabn vermi.

KOKUSUNU NE YAPACAKSIN ?

Hocann yakn bir ahbab, her naslsa seslice yellenmi. Son-
ra da ii gürültüye getirmek için ayayla yer tahtalarn gcrdat-
maa balam.

Hoca ks ks gülerek :

— lâhi ahbap... Haydi tahta gcrtsn onun sesine benzettin
diyelim, ya kokusunu ne yapacaksn? demi.

KM HABER VERD ?

Hoca merhum, bir gün pazardan bir okka eftali alarak bun-
lar ceplerine doldurmu. Mahalle çocuklarnn cvl cvl oyna-
tklar arsann önünden geçerken onlar çarm :
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Hoca merhum, obur misafirine yine de gerei kadar ihramda
bulunamadn söyleyerek özür diler. Karlkl kahve içerlerken

Hoca misafirine : -

— Allah nasip ederse yolculuk ne tarafa? diye sorar.

Misafir',: . . .
-

,

.•••;.

— Efendim, bende itahszlk hastal var. Bursa kaplcala-

rna tedaviye gidiyorum. Sizin konukseverliinizden son derece
memnun kaldm. Dönüte tekrar size urayacam vâdederim.
O zaman inallah daha uzun müddet kalrm..

Deyince, Hocada afak atar. Ve derhal u karl verir :

— Vah vah, efendim. Ne yazk ki yarn ailece bu kasabay
terkedeceiz.. Avdetinizde sizinle müerref olamayacam için çok
üzgünüm..

Bu suretle bu doymak bilmez oburdan yakasm kurtarm olur.

ELM DEMKEN...

Hocann kars bir gün önemlice bir hastala yakalanm ve

yorgan döek yatm.
Hoca hastann bana geçerek hüngür hüngür alamaa ba-

lam. Hastay ziyarete gelen komu kadnlar Hocay böyle peri-

an bir vaziyette görünce :

— Aman Hoca Efendi, kendini beyhude yere helâk etme.. Ka-
rn o kadar ar hasta deil.. nallah birkaç gün içinde iyileir,

bireyçii kalmaz., diye teselli edecek olmular.

Hoca alamasn bir kat daha arttrarak, gözyalar içinde u
karl vermi :

— Ben demi, karm ölecek diye alamyorum. Malûm ya i
güç sahibiyim. Her zaman bo vaktim olmaz.. Brakn da hazr
vakit bulmuken bol bol dövünüp alayaym.

BUNA DYECEK YOK...

Ramazanda Hoca merhumu bir akam iftara çarmlar. Mu-
ziplik , olsun diye de imama, yemekten önce klman akam na-

mazm gayet ar ve uzun sûreler okumak suretiyle kldrmasn
tembih etmiler. mam ev sahibinin arzusuna uyarak aymlar çat-

lata çatlata, kelimeleri aznda yaya yaya Fatihay okumu. Hoca

ii anlar gibi olmu ve fena halde kzmaa balam. mam tam
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karm^ 3Clkmi5m - Hemen fcöfla-un svar. Önce tavuun boynunu ve gerisini koparr. Sonra boy-nunu, ev sahibine, .gerisini de karsna uzatarak öyle der :- Kar ve koca evin ba ve son sahipleridir. Onun için tavu-un ba ksm ile son ksm size düer.

Sonra iki kanadn koparp bunlar kzlara uzatr •~ Sîzler nasl olsa kanatl birer ku gibi evlenip evden aideçeksiniz. Onun çm kanatlar sizin hakknzdr.
S

Arkasndan iki bacan koparp erkek çocuklara verir :

,
,

12 de
.

b,raz höjmyunce babanza yardmc olacak eve Öte-beri tayacaksnz. Onun için ayaklar size aittir.
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yulur. Hiç SSde-^az^emS
6 ^ yent?e ko'

Ev Shib^Hoc'Tdan U
' * g^ilir.

kardein, birini de ^ birini iki kz
iki pilici de kendi önüne çeker.

gUn onlenne koyup geri kalan

Ev sahibi itiraz
;

etmek ister -
;>î " - •

'

— Bu nasl adalet Hocam?

bir laraftan

üçü'&rs^ b* *

*ws= de

Cad£a^“ ^?raS„f
e

d,îer

EV S6hiM * *”

Nasreddin Hoca 'kendisine daha^azînnfr
tha açc olduundan

sefer bir pilici ev sahibi ilP f -
& ca masm salamak için bu

2.m„ önüL%£?£^^***** kSm «e it. ln-

bir.fav.rla u söS« si” Ç ^S» da dddî

ana^ikibfeSl ,
Y™ ^ ^ Wr.

*££r“*#aia‘‘“«SaS'SS d^ ;

" *' •* ••...
7

. , •.../
,

* “
.
* -. ... ;#gTtg*_

HACI SÜLEYMAN ..

“

Hoca Nasreddin bir i için Sivrihisar’a -gitmiti. sini- bitiririf oneceg gun cebinde bir akçesi kalmt. Eeine atlayn 'Akse"nr n y<dunu tuttu. Tam ’ ehirden ayrLcal Ladfseyyaf£
mS5

S^,î"
rllatl

:

^ gibi tazarn»§:;hörekler itihasm kabart.

-’T— -Kaça bu börekler, usta?' - ?

1

Hocam dördü- bir akçeye^. ,— Ver bakalm uradan dört börek deyip o ân için hiitiîh ^vehn. tet.» eden bir akçeyi börekçiye „Ltt°

— 19S -

CÜldfi HnÎ rf t ?-
aS

-

Zm
i -

a nCS
’ bÖr6k br balon gibi söndü, kü-çuldu. Hoca dört boreg dört lokmada, yutup midesine indirdi. Ac--g geçecei yerde thas daha çok kabarmt. Börekçiye döndü-

be.yaç,l£™i^S^^ k0VUUM biie 8tn,edi

Börekçi akn ..akn Hocann yüzüne bakarak ;..

bac^^K sen beni nereden tanyorsun HocaEfendi, diye sormaktan kendini alamad.
Hoca merhum gülerek u karl verdi :

icinTb^S
1 düzembazb^ndan, Süleymanln da, börekleriniçine hava doldurup satmandan...

- Ve eeini nodullayarak Akehir’in yolunu tuttu.

;; KTAP NEYE DARM ?

Sovmu^
6^ Ylk*n™ak

,
üzere Akehir gölüne

. girecekmi.Soyunurken nasdsa cebindeki el yazmas bir kitap yere dümüOrada bulunanlar merak edip kitab yerden almlar ve öyle birgoz gezdirmiler, içindekiler, ölünün nasl ykanaca, telkinin ria-
“

' yapi acagl V€ isnatlarn nasl verilecei bahislerinden ibaretmi.
Kitab Höfcânin eline verirken :— Efendi, bu kitap neye yarar ki? diye sormular. Hoca': "1

erhalde bu kitab gönül elendirmek içif okumadm an-
;

lamsnzdr.
. cevabn vermi.

-•* BURASI NERES ? .
. . .

^
Hoca merhum, bir gün Konya sokaklarnda dolarken gözüne'

buyuk bir konak ilimi. Yapnn bu kadar büyüünü hiç -görme*'dg çm önünde durup hayran hayran seyre dalm. .... .

Bu srada uaklardan biri Hocann yanna yaklam .;“ Hocam, dalgn dalgn konaa ne bakarsn- öyle? diye sormu..— Buras neresi? diye merak ettim de ona bakyorum!.
Deyince, uak aklnca Hoca ile alay etmek istemi :

- • ..—- Buras deirmendir Hocam.. '
.

Hoca alay farketmi.' Altnda kalmak olmaz tabiî :
-~ AeayP §ey... Bu deirmende çalan hayvartlar da bu vapikadar büyük müdürler?

..
.

••
. ,

•

Diyerek, uaa hakettii karl vermi.



HOCANIN RÜYASI

kararm. Tam Akehife g^ecei T* Dönerken havamm ka^hkh münakaa ettikleriS
y0Un ortasnda iki ada-

,la Aklam. Bunlar Merak ed*«* yaJat
.-Seni 'bjze Aüah gönderdi Bor ^

men kendlsni Çarmlar.
AramMa bir “-

'

— Mesele u.. Biz ikim; u-
koyunlar urada düruyör F^h^" çaldk îste

KT-,.OtaM birU ‘.‘“t"
,”*“** bücürlü hilt

'

Jan bölüelim. y01 ‘ **«» aramzda hakem ol. un-

.

tki adam hemen söz isterim -

sme balar :

n IstedlgJ «*u verirler. Hoca da tak-

tadT
b®r

ko“ n »rtt^o™ t?ad f"
Sa"a ' bir sa™. bir bana

güzelce karnmz, dovuracam Bövir*'
1

.

kt‘SP ate§te firece"kmseye geçmemi olacak. Oldu mu
b'Ç kimsenin hakk hiç

— Oldu...

yüzmüler.
t

keSm§ler
- Derisini™ lar- Sonra

.

da âfiyetle yiyip birbirierina
65 b* gÜzel kzart-

karm d^upbilx«teJgâaV^ aynlm Iar
- Hoca" katarak eVine dohmü. Aki koyunu^^ö.

Ko^ unlar çalman sürü sahihi tw • v
" ,e^ ^ret-kazandindan bÜ> adam olup,
kum, kendisine rastlaynca dayanamam^S *%***%*&* JW*I
,SÎD feendlsn« §u sözleri söylemi

;

U b,raz o1*™ üzmek
f

burada keyifle* , \
pahal, pahal satyorsun ama, falan'v^Tn*

kasa
?
la'a boyunlarm

5 * ar
;

Blmdan haberin bile yok.
* SCmn yedi koyununu

«<*a» da yanma
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kasna yapp .kendisini doruca Kad’mn karsna götürmü. i-

kâyetînf yapm ve ahit olarak da Hocay.

Nasreddin Hoca ancak- o zaman n sarpa sardm farke

mi Bu arada Kad, hrszlar da buldurup mahkemeye getirtmi.

Socamn hernekadar’ koyunlann çalnmasnda bir

bunlarn bölünmesinde pay ald için kendisinin de suçla g

leceini anlam. Böyle bir gevezelikte bulunduuna bin kere pi

man olmu ama, i iten geçmi. Beri yandan yakalana^
kl d

mn bütün suçu kendisine yükleyeceklerinden de korkmu. N

yapsn?

"ad önce kendisine dönmü :

_ Anlat bakalm, bu i nasl oldu?

H
° Anlataym' diyerek söze balam. Dün gece geç vakit

eve dönerken yolda bunlara rastla*m.

ediyorlard. Ne oluyor, diye sorunca yedi koyun çalp Dumar

paylaamadklarn söylediler. Beni hakem yaptüar
‘ ver.

yunlardan ikisini kendime ayrdm, ikier tanes ^ etü_

dim Geri kalan koyunu da kesip yemeyi teklif .

î^iSyu» güzelce kesin yüzdük. Ate

vet'e yedik Ama nedense benim payma düen et Par5asl y

nismemi o doundan bunu dilerimle koparaym derken bam,

Sa oturdunuz taa çarptr Ve birdenbire nyamverdmo.

Rhva m anlatyorsun?

_ Siz bana dün gece gördüüm ve sürü sahibine anlattm

rüyay sormuyor musunuz?

Sürü sahibi hemen itiraz etmi
.

.

- Sen bana bunun rüya olduunu söylemedin k...

^Sonunu ÎekTeylmedin ki.. Daha yarsnda iken beni alp

da
”oTmân Nasreddin Hoca ellerin, gö|e kald,rn,, :

° iy Lüatek. Allahl denti. yi ki rüyay yaratnnsm.. Ya

böyle bir*oy olmasayd nasl kurtuludum.
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SON AKA

Merhum Nasreddin Hoca, son akasn ve dolaysyla hemeh-
rilerine son iyiliini, ölümünden uzun yllar sonra yapm b<’r mü-
barek zattr.

'

i

Nasreddin Hocann kadir ve kymeti, pek çok kimselerin ol-duu gibi, ölümünden sonra gitgide daha çok anlalm ve takdir
olunmutur Akehirliler, pek sevdikleri Hocaya bir türbe yaptr-mlardr. Bu türbede de devaml olarak bir türbedar bulunurdu.

Bir gün, herkesin doru sözlülüünden zerre kadar üphesi ol-
mayan türbedar, yats namazna doru, koa koa Büyük Câmie
gelmi ve cemaate u sözleri söylemi :

— Koun, gelin! Ben imdi türbeden geliyorum. Hoca merhum
dirilmi, sandukasnn üzerine ata biner gibi binmi. Beni görünce:

« Çabuk Büyük Câmie ko! Orada cemaatten kim varsa al
getir. Gelmeyen olursa piman olacaklarn da kendilerine haber
ver!» dedi.

Bu sözler üzerine câmide ne kadar cemaat varsa, bu kerameti
görmek için türbeye komular. Fakat orada olaanüstü birey
göremeyince :

Anlalan, Hoca merhum bize bir aka yapmak istemi, di-
yerek ruhuna Fatihalar okumular. Sonra da geç kaldklar yats
namazn klmak üzere yeniden câmie dönmüler.

Fakat ne görsünler? Onlar Hocann türbesine gittikleri anda
camiin kubbesi olduu gibi çökmemi mi?

Böylece Nasreddin Hoca, öldükten sonra da nesiller boyunca,
kendisini çok seven ve unutmayan hemehrilerine böyle bir iyi-
likte bulunmu, yüzlerce kiinin çöken kubbenin enkaz altmda
kalarak ölmelerini önlemitir.

Bu olaydan sonra Akehir’de, Nasreddin Hoea’mn evliyalk
mertebesine yükselmi bir zat olduundan, artk hic kimsenin
iipbesLkalmamtr

.


